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Beste VDAB-leden en andere belangstellenden,
In aanvulling op onze nieuwsbrief van begin september 2011 doen wij u hierbij toekomen ons
overzicht van activiteiten over de periode van september 2011 tot juli 2012.









VDAB workshop/studiedag dinsdag 15 november 2011 bij MBO Raad - Woerden.
Inloop 9.30 uur aanvang 10.00 uur dagprogramma in samenwerking met SPL - ECABO
Vlootschouw en jaarvergadering op dinsdag 7 februari 2012
VDAB Jaarvergadering ook op dinsdag 7 februari 2012
Nominatie voor VDAB – Bokaal 2011 voordracht indienen voor 1 december 2011.
VDAB - Docentencongres woensdag en donderdag 11 en 12 april 2012
Actuele Persberichten uit de branche: www.vdab.nl/content/main.htm
WFT proefexamens: www.examens-wft.nl
Meer inzicht over pensioenen- en opbouwrechten: AOW en Pensioen

VDAB - Docentenworkshop/studiedag op dinsdag 15 november 2011.
Pensioenakkoord 2011 wat zijn de Ups en Downs?
Wij hebben hiervoor Prof. Dr. Bernard M.S. van Praag, emeritus universiteitshoogleraar Economisch
Wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam uitgenodigd op onze studiedag.
Hij schreef op 5 augustus j.l. een artikel in het Financiële Dagblad over te lage premieniveau van met
name de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn ( voormalig PGGM )
De titel luide: Verhoog de pensioenpremie.
Het premieniveau van ca 20% is te laag voor verplichtingen van de fondsen. Hij bekritiseert onder meer
de “populistisch suggestie dat de pensioenen van komende generaties in gevaar komen als de babyboomers hun pensioen willen genieten”. Een premieniveau van ca. 25% ontwricht de concurrentiepositie
niet. Het idee dat budgetaandeel van pensioenkosten voor de eeuwigheid zou moeten worden
vastgespijkerd op 20% van het pensioengevend loon, is gespeend van elk historisch besef van elke
economische realiteit, aldus van Praag.
Presentatie over opleiden bij Univé
De presentatie gaat over het vakbekwaam opleiden van medewerkers van Univé en bevat onder andere een
demonstratie over de inzet van “Serious Gaming”. De presentatie wordt verzorgd door Dominique Don,
Adviseur Opleiding & Ontwikkeling van De Univé Academie en Michiel Hulsbergen, Gedragsspecialist.
Dominique Don is tevens lid van de Sectorraad Bank- en Verzekeringswezen van ECABO.
Presentatie nieuwe producten van Stichting Praktijkleren.
Djoke Rispens, Theo Coppens, Paul Ganzeboom, Johan Postma en Wouter Roerdink brengen u weer
helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Stichting Praktijkleren
Uw aanmelding voor deze bijzondere bijeenkomst worden in volgorde van binnenkomst behandeld!!
Met vriendelijke en collegiale groet,
Ad v.d. Tillart
(voorzitter VDAB)

Aanmelden op VDAB-Nieuwsbrief: VDAB-Nieuwsbrief

Over de VDAB
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als
belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten
voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.
De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het
uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en
door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.
Website’s http://www.vdab.nl , http://www.vdab-talent.nl , http://www.VDAB-Persdienst.nl , http://www.examens-wft.nl
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Landelijke Docentendag Bank- en verzekeringswezen, 15 november 2011
In samenwerking met ECABO en Stichting Praktijkleren

Programma
09.30 Ontvangst en koffie
10.00 Opening door Ad van den Tillart, voorzitter, Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB)
10.10 Pensioenakkoord 2011 wat zijn de Ups en Downs?
Wij hebben hiervoor Prof. Dr. Bernard M.S. van Praag, emeritus universiteitshoogleraar Economisch
Wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam uitgenodigd op onze studiedag.
Hij schreef op 5 augustus j.l. een artikel in het Financiële Dagblad over te lage premieniveau van met
name de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn ( voormalig PGGM )
De titel luide: Verhoog de pensioenpremie.
Het premieniveau van ca 20% is te laag voor verplichtingen van de fondsen. Hij bekritiseert onder meer de
“populistisch suggestie dat de pensioenen van komende generaties in gevaar komen als de baby-boomers
hun pensioen willen genieten”. Een premieniveau van ca. 25% ontwricht de concurrentiepositie niet. Het
idee dat budgetaandeel van pensioenkosten voor de eeuwigheid zou moeten worden vastgespijkerd
op 20% van het pensioengevend loon, is gespeend van elk historisch besef van elke economische
realiteit, aldus van Praag.
11.40 Pauze
11.55 Uitwerken van cases m.b.t. Pensioenakkoord 2011 gemaakt door:
Arnoud Bosch, Aasmail Advies Service - Hillegom
12.15 Lunch
13.15 Presentatie over opleiden bij Univé
De presentatie gaat over het vakbekwaam opleiden van medewerkers van Univé en bevat onder andere
een demonstratie over de inzet van “Serious Gaming”. De presentatie wordt verzorgd door Dominique
Don, Adviseur Opleiding & Ontwikkeling van De Univé Academie en Michiel Hulsbergen, Gedragsspecialist.
Dominique Don is tevens lid van de Sectorraad Bank- en Verzekeringswezen van ECABO.
14.30 Pauze
14.45 Presentatie nieuwe producten van Stichting Praktijkleren.
Djoke Rispens, Theo Coppens, Paul Ganzeboom, Johan Postma en Wouter Roerdink brengen u weer
helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Stichting Praktijkleren.
15.30 Meet & Greet de schrijvers.
Tijdens deze Meet & Greet krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan de schrijvers over alle Stichting
Praktijkleren producten. U bent natuurlijk ook van harte welkom om opmerkingen te maken of
commentaar te leveren op onze producten.
16.00 Sluiting door Ad van den Tillart , voorzitter, Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB)
16.15 Afsluitende borrel
Locatie Adres: MBO Raad - Houttuinlaan 6, 3447 GM WOERDEN
Tijdens de VDAB – Docentenstudiedag zijn wij mobiel bereikbaar op: 06-26166449 of MBO Raad 0348 – 75 35 00
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“Pensioenakkoord 2011” maakt prijsindexatie van pensioenen onmogelijk.
Arnoud Bosch

Update Print

Het maximale vastgestelde pensioenpremie percentage van 20% binnen het “Pensioenakkoord 2011”
maakt prijsindexatie van pensioenen op termijn onwaarschijnlijk.
Minister Kamp heeft in zijn toespraak bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 11 mei 2011
aandacht besteed aan twee belangrijke uitgangspunten over pensioenen:
 Het geven van goede informatie is en blijft primair de verantwoordelijkheid van pensioenuitvoerders
en sociale partners.
 Het verder laten stijgen van de pensioenpremies is geen optie. De premies zijn historisch gezien al
hoog en een verdere verhoging zou nadelig zijn voor de koopkracht van werknemers en de concurrentiepositie
van ons bedrijfsleven.

Verantwoordelijkheid van Pensioenuitvoerders.
Het is terecht dat de verantwoordelijkheid voor juiste informatie over pensioenzekerheid bij de
pensioenuitvoerder en sociale partners wordt neergelegd. Daarom is het kernpunt over verantwoordelijkheid
paradoxaal met het uitgangspunt van maximale pensioenpremie van 20% over Pensioengrond (PG) die door de
overheid als economische eis binnen het “Pensioenakkoord” is vastgelegd.

Verantwoordelijkheid over de maximale pensioenpremie.
De primaire verantwoordelijkheid over maximale pensioenpremie dient vastgesteld te worden door de
pensioenbestuurders en niet door minister Kamp van het ministerie van Sociale Zaken - en Werkgelegenheid in
het beoogde “Pensioenakkoord 2011” .
Ook blijft er onduidelijkheid bestaan of de toezichthouders DNB en AFM inhoudelijk akkoord zijn gegaan met de
maximale premie van 20% over de Pensioengrondslag (PG). Juist de AFM had als gedragstoezichthouder aan
minister Kamp direct moeten mededelen dat met een pensioenpremie van 20% over de PG structureel
pensioenindexatie van pensioenuitkeringen wordt uitgesloten. Het uitsluitend laten opnemen in een
pensioenreglement dat pensioenen niet zeker zijn is farce en gaat voorbij aan de verantwoordelijkheid van beide
toezichthouders. De toezichthouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en direct aan de minister mede te
delen dat met de voorgestelde maximale premie van 20% over de PG prijsindexatie in pensioenen onmogelijk wordt
gemaakt door een te laag premieniveau. Waarvan de pensioenpremie 8 % lager is dan de normale kostdekkende
premie van 28 % over de Pensioengrondslag.
De AFM en DNB moeten als eis stellen in een pensioenreglement dat opbouwrechten uitsluitend gekoppeld mogen
worden aan de kostendekkende premie en deze voor een groot aantal jaren worden vastgesteld. Daarom komt
het ook zeer vreemd over dat in het pensioenreglement van de toezichthouder DNB in het “Pensioenfonds DNB”
heeft opgenomen:
 Pensioenpremie wordt afhankelijk gemaakt van de dekkingsgraad. (zie regeling DNB Pensioenfonds)
 “DNB Pensioenfonds” wel zwaarwegende factoren heeft opgenomen om de pensioenpremie als bedrijf niet te
voldoen (zie regeling DNB Pensioenfonds)
 Blijkbaar gaat het bedrijfsbelang (DNB) voor op het belang van pensioendeelnemers.
Het uitgangspunt dient te zijn dat pensioen opbouwrechten worden gekoppeld aan de kostendekkende premie.
Zwaar wegende factoren van een onderneming/bedrijf om geen pensioenpremie te voldoen mogen nooit invloed
hebben op de kostendekkende premie van een Pensioenfonds. Het kan in principe zelfs strijdig zijn met de Pensioen
en Spaarfondsen Wet. Daarom komt het dan ook zeer vreemd over dat het “DNB Pensioenfonds” wel zwaarwegende
factoren heeft opgenomen in het Pensioenfondsreglement om geen pensioenpremie te voldoen.
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Kostendekkende Pensioenpremie.
Indien niet de kostendekkende van premie van 28% premie over de PG als uitgangspunt wordt genomen.
Dan zal een pensioenfonds met pensioenindexatie dit duidelijk moeten communiceren door het verlagen
van de opbouwrechten tijdens de actieve periode. De opbouwrechten zouden in het “Pensioenakkoord”
beperkt moeten worden met de factor (20 / 28) van de jaarlijkse opbouwrechten.
( Zie voor Opbouwregeling versus Pensioenpremie op: http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/ )
Daarom maakt de maximale vastgelegde pensioenpremie percentage van 20% binnen het “Pensioenakkoord 2011”
prijsindexatie van pensioenen niet waarschijnlijk.
Omdat de minister Kamp deze informatie niet heeft gecommuniceerd zal een pensioenfonds zonder
kostendekkende premie worden geconfronteerd met een “Woekerpensioen” en op termijn bijdrage aan extra
kosten van bijstandsuitkeringen. Verder zal door het “Woekerpensioen” de economische teruggang eerder
versterken dan deze te verzwakken wegens koopkracht verlies van de gepensioneerden. Kenmerkend voor de
slogan resultaten uit verleden geven geen garantie voor de beleggingsresultaten in de toekomst.

Conclusie over het “Pensioenakkoord”.
Minister Kamp maakt toekomstige prijsindexatie van pensioenen onmogelijk door de maximale
pensioenpremie van 20% binnen het “Pensioenakkoord” vast te stellen.
Door geen kostendekkende pensioenpremie te vragen zal juist het aanvullend pensioenen
onderhevig zijn aan invloeden van financiële markten. Ook zullen de pensioenen niet meer als
katalysator werken tegen een economische neergang maar door het ontrekken van
vermogensmiddelen juist versterken de economisch achteruitgang.

Hoofdpunten van het “Pensioenakkoord”:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

AOW leeftijd gaat per 2020 naar 66 jaar en per 2025 naar 67 jaar.
De pensioenpremie wordt gemaximaliseerd op 20% van de PG
Met het bereiken van de leeftijd 65 jaar kan er flexibel met werken worden gestopt .
Het is de bedoeling dat de leeftijdgrens van het aanvullende pensioenen ook flexibel worden.
Aanvullende pensioenen dienen schokbestendig te zijn.
Pensioenpremie gemaximaliseerd op 20% over de PG

De visie van gepensioneerden over het “Pensioenakkoord” treft u aan op: Pensioen en AOW
Ook zijn de gevolgen die veroorzaakt worden door het invoeren van één fiscaal uniform loonbegrip in 2013
onzichtbaar voor de gepensioneerden en de reeds opgebouwde rechten van actieve pensioendeelnemers.
Over de VDAB
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als
belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor
docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.
De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van
de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een
jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.

Website’s
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Volgend jaar wachtlijst voor schuldhulp
• Volgend jaar langer wachten op schuldhulp
• Aantal mensen met schuld neemt toe
• “Gemeenten moeten verantwoordelijkheid nemen”
• Eén op de tien huishoudens had vorig jaar al minstens één achterstallige
rekening. Nederlanders met schulden moeten vanaf volgend jaar steeds langer
wachten op hulp. Steeds meer mensen komen in de problemen vanwege de zware
economische tijden, terwijl als gevolg van bezuinigingen minder geld beschikbaar
is om ze te helpen. Dat stellen de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal
Bankieren (NVVK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de schuldhulp. Tot nu toe kon worden
voorkomen dat mensen op een wachtlijst terecht kwamen, maar in 2012 lijkt
onvermijdelijk dat “meer mensen door de financiële bodem zakken”. “Na de
kredietcrisis in 2008 en de huidige financiële crisis is bij veel mensen het
spaarpotje leeg geraakt”, zegt Joke de Kock van de NVVK.
Hoe lang de wachtlijsten exact worden, kan zij niet aangeven. “Dit hangt af van
hoeveel mensen hulp nodig hebben en de plannen van de gemeenten voor komend
jaar.”
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst verantwoordelijkheid
van de hand. Het ministerie zegt dat de gemeenten ervoor moeten zorgen dat het
aantal schuldenaren niet toeneemt. VNG meldt dat gemeenten al langere tijd
bezig zijn met schuldpreventiemaatregelen. “Er lopen al jaren meerdere
campagnes, voorlichtingsavonden, schoolprojecten bij gemeenten. Waarschijnlijk
zullen de gemeenten deze initiatieven volgend jaar intensiveren om een toename
tegen te gaan. Want voorkomen is beter dan genezen”, zegt Frea Broekman van
de VNG.
Vorig jaar werd ongeveer tachtigduizend keer beroep gedaan op
schuldhulpverlening. Het aantal huishoudens dat één of meerdere achterstallige
rekeningen had, lag ruim 9,5 keer zo hoog, aldus de NVVK.
“Veel mensen nemen geen contact op met schuldhulp omdat ze zich schamen.
Maar hoe eerder je erbij bent, hoe sneller je er weer van af kunt zijn.” De Kock
vreest dat schuldenaren zelf een oplossing gaan zoeken als ze geen hulp krijgen.
“Zij komen dan terecht bij allerlei malafide particuliere bureaus en raken
hierdoor alleen maar dieper in de schulden.”

VDAB - Docentenstudiedag dinsdag 15 november 2011 in Woerden.
Aanmeldingstermijn sluit op 8 november 2011.
Aanmeldingsformulier *)
Ondergetekende is Wel / Geen lid van de VDAB * )
Ondergetekende is Wel / Niet aangesloten SPL * )
Deelname voor VDAB of SPL**) leden gratis, niet VDAB of SPL**) leden betalen € 135.—
**) SPL Stichting Praktijkleren

………………………( Voornaam ) …………….………………………………… ( Achternaam )
Privé adres …………………………………………………………………………………….
Postcode ………………… Woonplaats ……………………………………………………
Telefoonnummer ……………………………..
E-mailadres

Faxnummer………………………………..

…………………………… @ ……………………………………………….

Werkzaam bij ROC ……………………………………………………………………………
Fysieke ROC – Locatieadres …………………………………………………………………..
s.v.p geen postbus opgeven
Postcode ………………… Woonplaats ……………………………………………………
Teamleid(st)er Mw / Hr ………………………………………………………………………
Telefoonnummer ……………………………..
E-mailadres

Faxnummer………………………………..

…………………………… @ ……………………………………………….

*) Bij adresmutatie s.v.p. hier uw oude postcode opgeven ………………….
Geef hier uw dagelijkse docenten praktijk aan
|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
A = Assurantie B = Bankleer C = Assurantie- en Bankleer
A
B
C
E T
O
G P
S
E = Economie T = Teamleider O = Opleidingscoördinator G = n.v.t P = Personeelzaken S = Stagebegeleider

Aanmeldingsformulier verzenden aan:
VDAB Docentenstudiedag t.a.v. A.W. Bosch
Postbus 12 - 2180 AA HILLEGOM
Tel: 0252 – 532182 fax: 0252 – 528737 E-mail vdab@planet.nl

Update:4-10-2011 12:00

Fax uw aanmelding voor de VDAB - Docentenstudiedag in Woerden 0252–528737

——————————————————————————————————————————————————————————————
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Landelijke Docentendag Bank- en verzekeringswezen, 15 november 2011
In samenwerking met ECABO en Stichting Praktijkleren: Locatie Adres: MBO Raad - Houttuinlaan 6, 3447 GM WOERDEN

Bereikbaarheid

De MBO Raad is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer:
Per trein:
Vanuit Utrecht: richting Den Haag/Rotterdam en Leiden.
Vanuit Amsterdam: richting Rotterdam.
Vanuit Den Haag/Rotterdam: richting Arnhem.
De MBO Raad ligt op vijf minuten loopafstand van NS-station Woerden. Zie voor actuele reisinformatie: www.ns.nl of www.9292ov.nl.
Vanaf het station:
Neem uitgang zuid.
Ga rechtsaf langs het spoor over het viaduct.
Aan de overzijde van de parkeerplaats ziet u ons gebouw (Houttuinlaan 6).
Per auto vanaf de A12:
Neem afslag Woerden.
Sla onderaan de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf (Europabaan).
Rechtdoor tot aan de rotonde.
Daar linksaf (Middellandbaan).
Bij de volgende rotonde rechtsaf (Polanerbaan).
De tweede weg links is de Houttuinlaan.
Parkeren:
Parkeerterrein MBO Raad-gebouw (beperkt aantal plaatsen) en daarnaast P+R-terrein Zuidzijde NS-station Woerden (Houttuinlaan):
239 plaatsen (gratis parkeren).

Over de VDAB
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging
voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector
Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.
De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van
de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een
jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.
Website’s http://www.vdab.nl , http://www.vdab-talent.nl , http://www.VDAB-Persdienst.nl , http://www.examens-wft.nl

