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Geen kunstjes meer – recht op het doel af
Wij zijn met vier miljoen – dat moet er genoeg toe doen!
red: john@jenwbakker.nl

Data:
Volgende
bijeenkomst groep
Den Bosch:

Prikkelende thema’s van dit moment:
• Is de antenne van Koolmees goed gericht?
• Een akkoord? Koolmees, FNV en de stratenmaker
• ABP en de persoonlijke pensioenpot
• Wouter Verwoerd toont het profiel van Jan van Buiten
• Wientjes lonkt weer naar pensioenpot – hij kan het lonken niet
laten
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Andere kwesties:
•
•

Frits Schuurman leest Koolmees voor uit de Pensioenwet
Niet alleen de gepensioneerden slapen: ook gemeentebesturen
en provincies. Elk jaar 5,5 miljard over de (pensioen)balk?
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En dus?
En dus wordt het tijd dat de vakbonden de zeggenschap over
pensioenen terug eisen want pensioenregelingen zijn onderdeel
van de arbeidsvoorwaarden. En als dat niet lukt op basis van
argumenten moet er maar harde actie gevoerd worden. De
vakbonden zijn de enige partij die het land plat kunnen leggen.
Aldus Wouter Verwoerd, bij de onthuling van Jan van Buren.
Mee eens?
Niet helemaal. Als de vakbonden en de vier miljoen
gepensioneerde gepensioneerden één dag samen op stap gaan
in hun eigen auto en met de trein, zal heel Nederland weten dat
we er zijn………….. Bij Malieveld uitstappen is niet nodig, gewoon
gezellig heen en weer naar Amsterdam, Schiphol, Den Haag,
Rotterdam, Utrecht zal volstaan. O ja, en natuurlijk naar het
Mediapark. Dan weet iedereen wat pensioenbedrog is.
Aldus John Bakker.
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Bericht ABP 17 mei 2018
Eerste resultaten test pensioenpot veelbelovend Vanaf maart hebben ruim
21.000 deelnemers toegang gekregen tot hun persoonlijke pensioenpot. Met deze
test wilde ABP onderzoeken hoe de pensioenpot in de praktijk wordt ervaren
door deelnemers. Uit de eerste resultaten blijkt dat deelnemers de persoonlijke
pensioenpot interessant vinden en positief beoordelen.
De resultaten in het kort Veel deelnemers gaven aan dat het weinig moeite kost
om de pensioenpot te bekijken. Ze waarderen de eenvoud. Na het bekijken van de
pensioenpot heeft ruim driekwart ook hun maandelijkse uitkering in het
pensioenoverzicht bekeken.
Waarom de persoonlijke pensioenpot? Veel deelnemers vragen zich af wat er
voor hen in de grote pensioenpot zit. ABP heeft daarnaar geluisterd en op
verzoek van deelnemers de persoonlijke pensioenpot ontwikkeld. Door in één
oogopslag te laten zien hoeveel geld de deelnemer zelf inlegt, hoeveel de
werkgever inlegt en hoeveel rendement ABP behaalt. De persoonlijke
pensioenpot geeft daar op zeer eenvoudige wijze inzicht in.
Hoe nu verder? ABP wil in de loop van 2018 aan alle actieve deelnemers
(uitgezonderd militairen) de persoonlijke pensioenpot aanbieden. U krijgt
persoonlijk bericht als de pensioenpot klaarstaat in MijnABP.
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ABP en de Persoonlijke pensioenpot
Interessant is dat ABP net bekend maakte dat 850.000 deelnemers
(actieven) bijzonderheden voor hun gespaard vermogen kunnen
inzien, op een wijze die suggereert dat je een eind vooruit kunt
kijken. Een reuze stap voorwaarts kan de krantlezer denken.
Dit brengt mij tot de veronderstelling dat ABP nu ongeveer de helft
van de helft een gedetailleerd beeld heeft, maar de andere helft, de
gepensioneerden, dus niet. Als dat zou betekenen dat ABP het
vermogen volgens hun inzicht in 2 delen heeft gesplitst, dan is men
vast erg benieuwd hoe groot het tweede deel is. Ik ben zo
achterdochtig te denken dat hier een spelletje wordt gespeeld. Bij
de bekendmaking in dit voorjaar van het voornemen van ABP om
een proef te gaan doen met een aantal deelnemers, heeft ABP
zorgvuldig gezorgd de vraagstelling en resultaat van de proef
buiten het zicht van de gepensioneerden te gehouden. Alleen
lovende woorden van wie proefkonijn was, lovende reacties maar
geen inhoudelijke informatie naar buiten.
Het getal van 850.000 deelnemers (werkenden) klopt niet met het
aantal dat in de jaarrekening staat (1.111.000), maar dat kan een
andere oorzaak hebben. Het aantal gepensioneerden is ongeveer
gelijk, 868.000 in 2017.
Er is dringend behoefte aan duidelijkheid bij pensioenfondsen,
maar wel op een wijze die geen tweespalt zaait. Wie ervaringen
heeft met ABP zal hebben ervaren dat informatie slechts
mondjesmaat wordt verspreid. Dat de door ABP zo juichend in het
vooruitzicht gestelde duidelijkheid nu wordt aangeboden, staat in
sterk contrast met de onduidelijkheid waarmee briefschrijvers het
nog geen half jaar geleden moesten doen. Wat is hier aan de hand?

ABP 2018 film
U zult zien dat
ABP progressie
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“Hierdoor worden de kosten en
risico’s beperkt en krijgt u
ongeveer vier keer zoveel aan
pensioen terug dan u aan
premie heeft ingelegd.”
ABP aan de deelnemers (onder 65)

Op Mijn ABP kan een gepensioneerde in november geen enkele
informatie vinden over de ontwikkeling waarmee ABP bezig is, en
waarschijnlijk is die informatie ook niet voor hem of haar bedoeld.
Het is UPO en nog eens UPO, en daarin staat dat je er tot het eind
van de leven geen cent op vooruit gaat. Dit is het jargon van ABP
voor de zekerheid, dat door niet indexeren men er levenslang op
achteruit gaat. Het kan ook zijn dat ABP ervan uit gaat dat
gepensioneerden een UPO-bericht hebben en dat daarmee alles
duidelijk is.
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Voor Jan van Buiten, de modale gemiddelde gepensioneerde,
hebben wij dat uitgerekend. Als hij de pech had in 2008/2009 met
pensioen te gegaan, weet hij vrijwel zeker dat hij 18 jaar later bij
overlijden nog € 150.000 tot € 200.000 in de pensioenpot moet
achter laten. In, zoals dat genoemd wordt, het solidariteitsfonds
voor generaties. Dit is ongeveer de dubbeldunk-taal (Gorge Orwell
1984) waarvan de machthebbers zich nu bedienen. Wie de pech
heeft meer te verdienen dan Jan van Buiten ziet een veel groter
bedrag verdampen. Wie minder dan Jan van Buiten heeft gespaard
heeft is de grootste pechvogel, want hij/zij had het al niet breed.
Er doet zich nu de mogelijkheid voor bij de stembus in maart 2019
een andere weg te kiezen. Weliswaar provinciale verkiezingen,
maar ook de samenstelling van de Eerste Kamer kan een wending
krijgen. Trouwens, de dames en heren van de Eerste Kamer mogen
hun controlerende taak serieus nemen en zich nu al toeleggen op de
spelregels binnen het pensioen-toernooiveld, dat nu wordt beheerst
door commercie en mensen die eenzijdig belanghebbend zijn. Denk
aan de samenstelling van de vergaderingen van de SER, waar zo
maar over de vier miljoen gepensioneerden wordt beslist, een
kleine groep vakbondsleden buiten beschouwing gelaten.
Recht en billijkheid is hier meer dan ooit nodig, willen hele
bevolkingsgroepen niet worden weggezet door het dubbeldunkdenken van de huidige coalitie en aanhangers van het DNBsolidariteits-denken. Wie wind zaait zal storm oogsten. Vier
miljoen gepensioneerden kunnen samen hard blazen.
John Bakker

PENSIOEN, WAT IS ER MIS MEE?
Pensioen. Complexe materie? Moeilijk onderwerp? Te ingewikkeld?
Valt best mee. Kijk maar eens naar het pensioen van een
gemiddelde deelnemer die met een modaal salaris met pensioen
gaat. Meestal heet hij Jan Modaal maar wij noemen hem Jan van
Buiten omdat hij naar zijn zelfgespaarde pensioen kan fluiten.

Presentatie Wouter
Verwoerd

Wouter zoekt mensen
die nog een een
volledig pakket
salarisstroken. Hij wil
graag een aantal
berekeningen
verfijnen. Wie kan hem
helpen?
verwoerdwb@gmail.com

Naar € 150.000,- mag
Jan van Buiten straks fluiten

Pensioenpot en de financiering van duurzaamheid
Steeds vaker zal het geluid worden gehoord dat financieren van
duurzaamheid via de pensioenpotten een aantrekkelijke optie
is.
Een jaar terug, Wientjes met zijn Taskforce Duurzame
Bouwprojecten. Wie kan daar nou tegen zijn? Wat ligt er op de
loer? Een leuke lage rente, steun uit de politiek die denkt aan de pot
van 1400 miljard, waar je zo leuk uit kunt hengelen, een vertrouwd
recept van Ruud Lubbers, want voorlopige groeit het nog best,
omdat de politiek tegen Klaas Knot zegt, “vooral doorgaan
jongen”, laat die oudjes maar sparen voor na hun dood, dan merken
ze er niets van. Persoonlijk potjes voor de jongeren, dan zijn die
even zoet, uitstel over de discussie over rekenrente, helpt ook
alweer. Geen potjes voor de ouderen, want dan gaan ze het
begrijpen. Gewoon een UPO, want die hebben ze al, zo eenvoudig
als wat.
Een schappelijke rente voor meneer Wientjes want met de
pensioenen gaat het slecht, zo pak je dat aan.
O ja, en Jan van Buiten! Ja, die moet er maar aan wennen, dat hij
naar zijn pensioen kan fluiten. Rendement van zijn pensioen? Nou,
daar kan Wientjes goede zaken mee doen.
Zo ongeveer is de wijnkaart van onze democratisch denken, schenk
niet uit wat je ook aan jezelf kunt schenken.

AOW de grootste hobbel

Koolmees, FNV en de stratenmaker
Alles draait om het overleg en FNV. De werknemers praten even
niet mee. Dat is goed te begrijpen. De werkgevers hebben gezorgd
voor de versleten knieën van de statenmaker. Een nieuwe
stratenmaker, klaar is Kees. De werkgever houdt zich stil. Maar de
statenmaker zou voor zijn werk beloond moeten worden, door een
loon dat rekening houdt met het feit dat zijn knieën snel versleten
zijn. Net als beroepsvoetballers, maar die scoren wel. Wij rijden
allemaal over de straten van de stratenmaker.
Is FNV in de ogen van Koolmees de enige die iets weet van de
statenmakers? Als de pensioenleeftijd de grootste hobbel is? Er zijn
nog 4 miljoen gepensioneerden, die op een uitnodiging wachten ,
de oplossing ligt op de straat …..

Kaderstelling Ministeriële
verantwoordelijkheid

“Kaderstelling ministeriële verantwoordelijkheid.
Even Afstemmen”. (voor debat op 19-11-2018).
Excellentie!
Als minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid bent u
verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de Pensioenwet en
voor spelregels die goed met de Pensioenwet sporen.
Wist u dat pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen in strijd
met de Pensioenwet moeten berekenen? Onder uw
verantwoordelijkheid?
Het meest voor de hand liggende antwoord is: Nee, dat wist ik niet.
Had u dat u kunnen weten?
Dat weet ik wel zeker.
Frits Schuurmans

5,5 miljard per jaar als wekker voor de grote gemeenten?
Brief aan wethouder
Feitsma

Koopkracht
verkiezingen in het
voorjaar

“Alternatieven voor een betere en houdbare berekening van de
pensioentoekomst zijn al ruim voorhanden, maar met een kabinet
dat niet wil luisteren wordt het geen feesten. Eerder vechtend naar
de stembus. Onlangs was het nieuws in de krant dat Leeuwarden
miljoenen te weinig krijgt, zo’n 30 miljoen. Voeg de 32 miljoen aan
koopkrachtverlies erbij, en u hebt nóg een serieus probleem om bij
de Rijksoverheid aan te kaarten. Daarin zult u niet alleen zijn, want
dit speelt voor alle gemeenten in Nederland, laten we zeggen zo’n
5,5 miljard euro per jaar. De moeite waard om daarover te
praten.”
Uit een brief aan een wethouder in Leeuwarden die over
koopkracht gaat.
Jaap van der Spek ziet er niet veel in. Ik wel. We kunnen de
besturen van grote gemeenten, om te beginnen, dat er binnen
hun gemeentegrenzen heel veel koopkracht verloren gaat door
de kortingen van gepensioneerden? Je bent een rund als je dat
zo laat.
Is dit geen actiepunt voor Verontruste Ouderen, als
KNVG/NVOG dit laten liggen?
John Bakker

Een
akkoord
zonder
raadpleging
Ouderen??
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Thema deze maand: “Geen pensioen uit een oude schoen”

