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Na 20 maart is uw UPO een daalder waard
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Hoe lopen de hazen?
De aanstaande stemming voor de eerste Kamer op 20 maart roept
de vraag op: ‘Waarop zal ik stemmen’. De verwachting is dat de
coalitie zijn meerderheid verliest. Dan moeten we nog wel even
stemmen. Waarop? Dat hangt ervan af aan welke kant je staat. De
jongeren van ABP zien hun wens vervuld. De persoonlijke
pensioenpot van ABP stelt hun meer dan gerust, uw pensioendepot
zal straks 4 x uw premie-inleg bedragen. Jongeren tevreden. Hoe
staat het met de Ouderen? Ouderen mogen de brief lezen die ik van
de directie van ABP ontving. Of je daar nu blij van wordt? Hoe zit
dat eigenlijk bij andere pensioenfondsen?
Dus toch maar stemmen? We hebben de Partij voor de Dieren, dat
is duidelijk, die is voor de dieren. We hebben een partij Denk.
Anders dan je denkt zijn die voor de Turken. Hebben we een partij
voor de gepensioneerden? Nee die is er niet. Daarom verspreid
KNVG/NVOG momenteel het radiospotje voor de verkiezingen
met ”Hallo, hallo, mogen we ook mee doen aan de
onderhandelingstafel?”. Of dat helpt, en voor welke partij je dan
zou moeten stemmen blijft wat vaag. We hebben ook 50Plus. Die
heeft het afgelopen jaar met de heer van Rooijen aan het roer,
stevig gewerkt voor de gepensioneerden. Maar hoe zit het met de
anderen. VVD-D66-CDA-ChristenUnie? VVD en D66 vallen af.
Koolmees denkt dat de pensioenbuffers eigenlijk van niemand zijn,
dus die valt ook af. De VVD natuurlijk ook, het derde kabinet Rutte
die nu al 10 jaar de pensioenen kort. Die ga je niet meer
vertrouwen. Groen Links heeft al heel veel geld nodig voor een
schoon milieu, hoe moet dat nu met al die pensioenkortingen achter
de kiezen? CDA, met die sympathieke Buma?
Nou ja, zoek het zelf ook maar uit. Ik ga voor van Rooijen.
John Bakker
Het kompas.
De wegen om een doel te bereiken zijn verschillend.
KNVG/NVOG, in fusieoverleg, verkiezen de behoedzame weg. De
Seniorenwerkgroep heeft naast de verkiezingen, een ander
belangrijk actiepunt opgepakt, namelijk overleggen met de grote
pensioenfondsen, gekoppeld aan de uitspraak van die fondsen, dat
‘het niet meer aan de gepensioneerden valt uit te leggen’. Deze
taak is opgedragen aan Bernard van Praag, die ook gekozen is in
het Verantwoordingsorgaan van ABP. Het kompas zegt, rechtsaf
slaan. Wilma Berkhout heeft laatst het bericht verspreid dat NBP

de pensioenfondsen wil aanpakken. Dat is goed nieuws. Het
bericht komt zojuist langs, van Holke Flapper, dat een ‘positief
congres’ een opening zou kunnen geven. Helemaal mee eens, maar
geloof, hoop en liefde geeft nog geen antwoord op prangende
vragen. Hoe dan ook, ik heb een eerste mooi onderwerp voor deze
themagroep. Hoe krijgen we het grote fonds ABP zo ver dat ze
open kaart spelen over de pensioenen van de ouderen, nu de
jongeren weten waar ze aan toe zijn: een pensioen van 4x de
premie-inleg. Mevrouw Beuken, directeur beleidszaken ABP, heeft
dat persoonlijk allemaal opgeschreven. Eigenlijk is dan alles
opgelost. Mits …….. . Enige bouwstenen voor discussie zijn in
deze nieuwsbrief weergegeven, onder de titel ‘Het ware gezicht van
ABP’.
Verontruste Ouderen ziet graag meer actie, maar zal die zelf
moeten aanzwengelen. Het kompas zegt, linksaf slaan.
Het ware gezicht van ABP
Mevrouw Beuken, van ABP heeft een eerlijke brief geschreven. Zij
erkent dat het niet het antwoord is op alle vragen. Op alle vragen
van mij, over de betekenis van de pensioenpot voor jongeren,
vertaald naar de pensioenpot voor ouderen. Op het eerste deel
kwam een duidelijk antwoord. De jongeren weten nu waar zij aan
toe zijn. Ze bevestigt het perspectief van een Pensioenpot van 4
keer de premie inleg. Het geeft een duidelijk beeld van hoe ABP
denkt. Ik heb dat gecheckt bij een jonger deelnemer van ABP. Het
klopt bijna, het inzicht in zijn pot levert een Pensioendepot van 3
keer de premiesom. Dat scheelt een drie ton aan de eindstreep.
Maar goed, een oudere zou hier al blij mee zijn. Nu de vraag
waarop mevrouw Beuker geen antwoord geeft. Voor de 870.000
gepensioneerden kan zij het niet berekenen. Dat is nou jammer. Ik
kan het zelf wel, want mijn totale premie-inleg is mij wel bekend –
alleen mevrouw Beuken weet het niet. Aangezien er nog 869.999
gepensioneerden bij ABP zijn, lijkt mij dit een goed onderwerp
voor een positief congres.
Voor de bijbehorende gegevens verwijs ik naar de volgende
onderdelen.
1. Model 2020 Som vermogen ABP toegedeeld. En poging
om aan te tonen dat het vermogen van ABP toereikend
moet zijn voor een realistische toedeling aan werkenden en
gepensioneerden. Conclusie: 228 miljard voor
gepensioneerden en 152 miljard voor werkenden. Naast 50
miljard reserve. Een boodschap waarmee ABP voor de dag
kan komen, gebaseerd op de jaarrekening 2017, zoals
aanbevolen door mevr. Beuken.
Link naar document

2. Persoonlijk pensioenpot ABP en werkelijkheid. De
persoonlijk pensioenpot, zoals door ABP in de markt gezet,
resulterend in 850.000 inzichten van haar deelnemers. Een
lonkend perspectief van 4x de premie-inleg. Inzage in één
persoonlijke pot wees uit: 3x de premie-inleg, géén 4x
Link naar document

3. De brief van Mevrouw Beuken. Meest opvallend: “De
reden waarom de persoonlijke pensioenpot enkel aan
deelnemers die actief pensioen opbouwen wordt getoond, is
omdat onder deze groep sterk het beeld leeft dat er voor hen in
de toekomst geen pensioen meer is en men blij mag zijn om de
eigen inleg terug te krijgen. Onder gepensioneerden leeft deze
denkwijze in het algemeen niet. Om die reden zal de
persoonlijke pensioenpot (voorlopig) dan ook niet aangeboden
worden aan onze gepensioneerde deelnemers”. Link naar brief

Corien Wortmann

“Ik vind delen niet eng”

Ik meen in de cijfers van een gepensioneerde aan te kunnen geven
dat er tussen de UPO-uitkering van een ABP-gepensioneerde
(mijzelf) en de ABP som een verschil zit van € 42.798, per jaar.
Vermenigvuldigd met 22 pensioendelen in de periode in de periode
van pensionering, is dit een vermogen van € 366.014,- . Bij
plotseling overlijden van mij en mijn vrouw, u kent dat wel, een
vrachtwagenchauffeur die even niet oplet, zou dat het
pensioenfonds ABP een winst van datzelfde bedrag opleveren.
Want het fonds erkent alleen haar eigen UPO, en gedane kortingen
in het verleden geven geen aanspraak op berekeningen voor de
toekomst.
Dus, voldoende aanleiding voor NBP en andere strijders voor de
juiste cijfers en de rechtspositie van de crediteur-gepensioneerde,
om vaart te maken met actie richting pensioenfondsen. Holke
Flapper heeft een aantal namen genoemd.
Iedereen kan de sommen van de pensioenpot narekenen via de link
van ABP.

Visie 2020
https://www.youtube.com/watch?v=j-5V84EKTnI

https://www.abp.nl/mijnabp/intro-pensioenpotvideo.aspx
Link naar ABP Pensioenpot

ABP gaat op de nieuwe toer

Wie ook in de Nieuwsbrief wil schrijven, is
reuze welkom!
(Je mag best een type-foutje foutje maken)
(Een grappenmaker heeft gevraagd of de nieuwsbrief ook als
luisterboek zal verschijnen. Het antwoord is nee.)
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Thema vandaag: Geloof niet in sprookjes, wel in cijfers

