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Christelijke Uitleg, ja waar gaat het om:
“wij zijn voor een truc gezwicht
doen dus mond en ogen dicht
en houden de gepensioneerden dom”
66 Duitendieven gingen
met minstens nog eens 10 in zee
als pensioenkapers en pokeraars
met een buit van bijna twee maal ons BBP
ze vermoordden eerst garanties
‘wegens kommer en kwel’
maar miljarden aan premiekorting
die pruimden ze als voorschot wel
een verweesde Pot verwijt de Arrogantie
en ziet niet de zwarte ketel staan
waaruit Klijnsma al als schildwacht tapte
zij kreeg als dank een mooie baan
het omgaan met aardbevingsschade
chroomverf en pensioenen
je kunt dat niet integer noemen
het moge de kiezer behagen
alle kapers weg te jagen
Ad Fresson
(alias )Frits Schuurmans
31 oktober 2018

Klaas Knot heeft een nieuwe bril,
hij kan nu 40 jaar vooruit zien,

Bermuda

hij heeft al twee volgelingen

Sybrand is een beetje jaloers,
Alexander kon het niet bijhouden
Arie Slob denkt er
zijne van

Koolmees in 2e
Kamer
Onderhandelingen
muurvast
Koolmees toont
daadkracht

Wouter Koolmees weet het nu zeker:

“Als je het risico gaat lopen dat je eerder geld uitkeert in de
verwachting dat het wel goed komt, ontstaat het risico dat er straks
onvoldoende geld is voor werkenden of voor jongeren."
Volgens Koolmees bieden de regels juist zekerheid, ook voor
toekomstige generaties.
"We gaan ervan uit dat we pas uitkeren op het moment dat het ook
echt verdiend is”.
(En dat kan je van 4 miljoen gepensioneerden natuurlijk niet
zeggen, maar dat probleem lost zich zelf op…)

Het schijnt dat het Kabinet wel iets ziet in elektrische pensioenen. Kan
dit het overleg weer op gang brengen?

Schrikbarende cijfers over gepensioneerden in NIBUD-rapport
voor 50PLUS
Jan Nagel en Nibud
Nibud rapport

Mensen die werken worden door
de regering volop aangemoedigd
stevige loonsverhogingen te vragen.
Dat is in schril en asociaal contrast
met de positie van gepensioneerden. Die zullen de
komende jaren er verder op achteruit gaan. Ook is eind
volgend jaar de dreiging van pensioenkortingen voor
vele Nederlanders een reëel gevaar. Dat is volstrekt
onnodig.

100.000 inwoners Leeuwarden
18.000 gepensioneerden
€ 1.800 per jaar verminderde koopkracht inmiddels, per
gepensioneerde, t.g.v. niet indexeren.
€ 32.400.000 (32 miljoen!) koopkracht verlies per jaar van de
ouderen in Leeuwarden
€ 210.600.000 (210 miljoen!) in Friesland jaarlijks
koopkrachtverlies. (646.000 inwoners in FR)

Dat is ook toevallig, Burgemeester Crone, ook
ongeveer 30 miljoen vermindering aan
koopkracht, omdat de gepensioneerden in uw
gemeente jaarlijks worden gekort met € 1.800,-,
en over 5 jaar met € 2.700 per jaar. Maar weer
een keer naar Den Haag ? Protesteren tegen de
indexering?
Nu 5,5
miljard
koopkracht
verlies
in
Nederland,
op naar de
8 miljard
in 2023
Dat scheelt nogal wat lege
winkels in de stad, vanwege die
koopkrachtvermindering,
begrijpt u.

Dhr. Bernard van Praag, Oud
hoogleraar Economie en
exonometrie, lid
Verantwoordingsorgaan AP
Het huidige stelsel moet blijven.
Ik ben zeer ongerust….over de
Nederlandse politiek t.a.v. aanvullende
pensioenen en de manier waarop ABP zich daaraan conformeert.
“Het dekkingsgraadcriterium is naar onze mening geen valide
criterium om de gezondheid van het fonds te evalueren. Het lijkt
dus verstandig om te zoeken naar een alternatief voor het
dekkingsgraadcriterium. De door ons gebruikte
kasstroombenadering lijkt daarvoor een bruikbaar uitgangspunt te
bieden”.
Artikelen pensioenen

Rob de Brouwer, econoom en analist:

verzameld

We moeten ervan uit gaan dat alles wat
ik in dit boek analyseer ook bekend is
bij de overheid, de politiek
verantwoordelijken en de andere
hoofdrolspelers in de pensioenwereld.
Waarom zetten al die knappe koppen
hun ideeën door? Waarom ziet men niet
in dat men op de verkeerde weg is en
laat men de goed presterende
pensioensector niet met rust? Wat zit
daar toch achter?
Bovendien, zoals Reiner Werner
Fassbinder in zijn gelijknamige film laat zien: “Angst essen Seele
auf”. Als je zo bang bent voor een nieuwe crisis, doe dan wat aan
de oorzaken van zo’n crisis, maar dwing niet een hele generatie
gepensioneerden in een dalend koopkrachtplaatje……

(Voor wie nog niet alles gelezen
heeft)

Vraag aan Minister Koolmees:
Bent u bereid een studie te initiëren
waarin ook een andere filosofie dan
de huidige rekenrente van DNB een
kans krijgt zich te bewijzen. Wij
maken op voorhand een diepe
buiging en garanderen de coalitie
een mooie verkiezingsuitslag en
applaus van de oppositie.
Verontruste Ouderen

Van de redactie:

Hulpmiddelen voor een doorsnee gepensioneerde
Omdat de discussie over indexering van het pensioen is verworden tot
een pas op de plaats van deskundigen. Het is nu de beurt aan een visie
die gebruik maakt van eenvoudige hulpmiddelen. En vergeet niet het
boerenverstand. Het boerenverstand waarmee ook een hokje van het
stembiljet moet worden ingevuld. De doorsnee gepensioneerde noemen
wij Jan van Buiten, omdat hij voorlopig naar zijn pensioen kan fluiten.
De hulpmiddelen zijn:
• Het loonstrookje van de gepensioneerde (dat het pensioenfonds
UPO heeft genoemd)
• De inflatiecijfers van organisaties en de koopkrachtcijfers (CPB,
Nibud..)
• De gegevens die een pensioenfonds publiceert (jaarrekening en
nieuwsbrieven)
• Het boerenverstand (burgervisie op de samenleving, zoals
solidariteit of ik een beetje meer dan jij?, ontwikkeling van rijk
en arm, sparen of uitgeven, het eigen perspectief, vrije markt).
• De gegevens kunnen worden ontleend aan één pensioenfonds.
Er is geen onderlinge uitwisseling van vermogen, ieder fonds
heeft z’n eigen rendement-historie. De problemen zullen op
elkaar lijken. In dit voorbeeld: het grootste fonds ABP
Het loonstrookje laat zien dat het bedrag in euro’s vanaf 2009 ongeveer
gelijk gebleven.
De inflatiecijfers zeggen dat het bedrag in 2018 totaal een verlies in
waarde laat zien van 15%. (bij andere fondsen soms meer)
In euro’s: door de gemiddelde Jan van Buiten (bruto pensioenuitkering
€ 9.000,- per jaar) wordt per jaar in 2018 een netto bedrag van € 1.800,ingeleverd. De loonstrook toont het bedrag dat het pensioenfonds
berekent, maar laat niet zien wat het pensioenfonds niet uitkeert van
de premiesom plus het rendement dat het ABP gemiddeld behaalt. Dan
zou de uitkering 50-100% hoger moeten zijn.
Op een bruto jaarloon van € 26.000,- (volgens UPO) is de inhouding
sinds 2009 tot 2018 opgelopen naar € 3.000,-. Perspectief over 5 jaar is
een achterstand van € 4.500,- per jaar. Het minimaal ingehouden
vermogen in 15 pensioenjaren is dan ruim € 35.000,-. Dit is niet
geïndexeerd loon, inclusief beleggingsrendement is dit nog hoger. Waar
blijft toch al dat geld?
Het uitzicht van nabestaanden is nog treuriger en vooral vaag. Bijzonder
in UPO is: het voorspelt de uitkering tot einde leven, maar het kan ook
minder worden. Aldus ABP.
De inflatiecijfers zijn in ieder geval niet omstreden. Bijna 15% in 10 jaar.
De koopkrachtcijfers zijn onlangs gepubliceerd door het Nibud, dat een
onderzoek heeft gedaan op verzoek van 50Plus. Jan van Buiten zat er
niet veel naast. Een pensioenuitkering beneden € 3000,- per jaar zit aan
de goede kant, naar boven toe is de uitkomst steeds slechter.

Het boerenverstand is een bijzonder instrument, dat beter functioneert
naarmate je ouder wordt. Een goede reden om te luisteren naar de stem
van de 4 miljoen gepensioneerden, die helaas nog niet aan tafel zitten
wanneer de minister bij de SER aan tafel schuift.
Het boerenverstand zegt dat het onmogelijk is om een situatie te
voorspellen voor over 40 jaar. Een goede kans dat er oorlog uitbreekt
onder de 4 miljoen gepensioneerden, zodra die echt begrijpen hoeveel
miljarden zij hebben moeten inleveren om de heilstaat van Klaas Knot te
financieren. Zijn Deltaplan, een dijkverhoging over 40 jaar, waarvoor de
nog levenden tot aan de knieën in het water moeten staan. Het
boerenverstand zegt dat in vette jaren en magere jaren lusten en lasten
eerlijk moeten worden gedeeld. Dat wijst naar kortingen voor iedereen
als het slechter gaat en extra’s als het beter gaat. Solidariteit gaat vóór
zekerheid. Een standpunt dat vijf pensioenfondsen nu gezamenlijk lijken
in te nemen, terug naar hun roots.
Gegevens van het pensioenfonds (ABP). Al heb je de capaciteiten van
Sherlock Holmes, het is moeilijk bij ABP de volledige en juiste informatie
te krijgen. De telefoonnummers en adressen van het nieuwe
Verantwoordingsorgaan-leden zijn ook al gewist. Veel wordt verhuld
door verwijzing naar de grote pot, waarin de bijdrage van de
premiebetaler is weggelakt. Er wordt verwezen naar de ingewikkeldheid
van het systeem bij vragen van de gepensioneerde. Het grootste manco
is dat hetgeen UPO vertelt, de uitkomst van één berekening is, maar dat
het geen duidelijkheid geeft over waarde van de gespaarde premies
plus het rendement dat hierboven is gemaakt.
De jaarrekening geeft het inzicht dat het vermogen enorm is gegroeid,
maar voor de vraag over de bestemming van dit geld komt de Jan van
Buiten terecht bij Klaas Knot, die verwijst naar de periode over 40 jaar,
waarin Jan van Buiten al lang niet meer leeft. Een verwijzing door de
hogepriester naar het hiernamaals, waarin Jan zeker niet in terecht
komt.
Wie een gesprek met mevrouw Wortmann vraagt, ook als grotere
organisatie, loopt de maximale kans geen teken van leven te krijgen.

Het gesprek dat op slot zit.
Alles draait om het gesprek. Maar wat voor gesprek? Het jarenlange
gesteggel over de pensioenen laat zien hoe veel deskundigen van
mening kunnen verschillen. Ga terug in de tijd, om te zien hoeveel
knappe koppen van mening konden verschillen over de vraag of de
aarde plat of rond zou zijn. De kring SER ontleent zijn kracht aan
veelkleurigheid. Maar het is een fatamorgana, waar je niet ziet wat je
denkt te zien. Een ongelijk speelveld van werkgevers en deskundigen en
een magere vertegenwoordiging van werkenden en gepensioneerden.
De vakbonden praten overal mee, als beloning voor hun historische
inzet, die waardering verdient, maar zij vertegenwoordigen getalsmatig
zeker niet de vier miljoen gepensioneerden en nog werkenden. In
voorbije onderhandelingen, waarin dus heel veel belanghebbenden niet
vertegenwoordigd zijn, hebben de werkgevers op afstand gewonnen,
want de onzekerheden die de premiebetalers en gepensioneerde
inmiddels zijn toebedeeld, staan in schril contrast met de zekerheden
die werkgevers hebben weten te verwerven. Met een dubbelrol van de
overheid als werkgever, de premiebetaler die zijn eigen premie vaststelt.
Een kwestie van overal vooraan staan en een onverwoestbaar geloof in
het zelfreinigend vermogen, dat ondanks de bankencrisis nog steeds
rond waart.

Als de voorzitter van een groot pensioenfonds in de raad van bestuur
van een verzekeringsbedrijf zit, dat nog bezig is zijn
woeker(pensioen)polissen af te wikkelen, geeft dat geen goed gevoel.
Het gesprek dat nog gevoerd moet worden.
Er is weer hoop. Niet omdat minister Koolmees speelt met de gedachte
van het niet bespreekbaar maken van de rekenrente van Knot. Maar
omdat vijf grote pensioenfondsen een belangrijke stap hebben gedaan
door zich uit te spreken over het mogelijk maken van uitkeringen,
waarin ook het nemen van een risico is opgenomen. Dit is het verhaal
van het boerenverstand, dat zegt dat solidariteit de weg wijst in goede
en slechte tijden. Geen filosofie voor over 40 jaar, maar voor nu. Voor
kortere periodes waarin de vinger aan de pols wordt gehouden. Eigenlijk
ook de reden waarom een kabinet voor 4 jaar wordt gekozen en niet
voor 40 jaar.
Minister Koolmees kan zelf de ruimte creëren voor een kringgesprek
met deskundigen, die andere voorstellen hebben en die hiervoor het
nodige voorwerk hebben gedaan. Voorstellen die tot dusver op de plank
bleven liggen.
Materiaal voor de thema’s zijn ruim voorhanden in bijvoorbeeld in het
boek van econoom Rob de Brouwer over de 21 mythes over ons
pensioen. Terecht zegt hij dat alles al is bekeken en alles al bekend is.
Dat klopt. Bekeken met de voorzetbril van DNB.
Het verhaal van de Brouwer biedt legio verwijzingen naar oplossingen.
Oud hoogleraar Bernard van Praag, tevens lid van het
Verantwoordingsorgaan van ABP, doet soortgelijke veronderstellingen,
op basis van doorgerekende modellen. Hij beveelt aan de moed te
hebben om een gesprek te voeren met een kring van deskundigen die
naar de modellen kijken, die oplossingen zien die nu nog geen kans
kregen. Over de zzp’er, de premies voor jongeren voor een redelijk
pensioen, een lagere pensioenleeftijd voor bijzondere beroepen. Voor
veel tekent zich de oplossing af.
Anderen met verstand van zaken, binnen organisaties van
gepensioneerden en werkenden zullen dit willen ondersteunen. Maar
wordt hun stem gehoord? Zoals Pensioenbelangen, Pensioenfederatie,
KNVG, NVOG, pensioenafdelingen van diverse vakbonden, die samen
heel veel gepensioneerden vertegenwoordigen.

Minister Koolmees zou eeuwige roem verwerven als hij zelf de ruimte
creëert voor een ander soort gesprek, naast het overleg met gevestigde
partijen. Noem het een studie met een andere benadering dan de
rekenrente-filosofie van de DNB die deze als de enige weg naar de
waarheid predikt. Ten koste van Jan van Buiten.
Met drie partijen in het kabinet, met het woord democratie of
democraten in de naam, moet het toch lukken tot een gesprek te
komen. Er is al veel werk voorbereid, nu de ambitie.
Verontruste Ouderen
John Bakker
2 november 2018

Thema dit jaar: Pensioen is van ons, niet van den Haag

