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30 okt 2019 De Euro, oorzaak van koopkrachtverlies van een generatie
gepensioneerden
We houden de premie op hetzelfde
niveau als vandaag, we rekenen met
een rendement van 2,5% voor het
vermogen, we rekenen erop dat we
30% van dat vermogen kwijtraken in
de komende Eurocrisis en we gaan uit
van de uitkeringen, zoals die nu zijn.
We laten de premies met 2% per jaar
stijgen, evenals de uitkeringen, die we
ook nog laten groeien met de groei
van het aantal gepensioneerden.
Dan loopt het stelsel niet vast en
houden we aan het eind van de
rit in 2065 nog ruim € 3.000
miljard in kas! Zelfs bij een
rendement van 0% en een
aanpassing van de indexatie
naar 1,75% blijft een fonds van
€ 1.000 miljard in stand

Pensioenfeiten

Je kunt uit deze exercitie allerlei
conclusies trekken: dat Nederland een
mooie buffer heeft om tegenvallers bij
pensioenen op te vangen, dat we de
beloften aan gepensioneerden gewoon
waar kunnen maken ja zelfs dat de
premies te hoog zijn. Maar niet dat het
pensioenstelsel onhoudbaar is.
Rob de Brouwer, 30 oktober 2019
Pensioenfeiten

Balans en vermogen alle
fondsen en ABP

Pfas
Pensioen
Eeuwig waardevast.
Als dat geen COMFORT
is, meneer Koolmees!
Koopkrachtbehoud van
2%

Chaos rond uitwerken
Lastig hè, meneer
Koolmees, om te
erkennen dat er in
2065 nog genoeg
vermogen bij de
pensioenfondsen in
Nederland zit om
nog lang en gelukkig
te kunnen leven.

pensioenakkoord

De voorspelling voor
pensioenvermogen van
ABP van John Bakker
(met dank aan artikel
van Rob de Brouwer)
STELLING:
Als een pensioenfonds
met een vermogen van
500 miljard niet in staat
is om bij een rendement
van 0% de uitkeringen te
garanderen, moet het
zich onmiddellijk
opheffen
ABP heeft pensioen ook
afgelopen jaren helaas
niet kunnen indexeren

Wortmann in Telegraaf
Vindt Wortmann het nu
wel of toch nog niet uit
te leggen dat er
voldoende
pensioenvermogen is??

Vooruitberekening ABP voor 40
jaar.
Premieafdracht 1 miljard lager dan
uitkering.
Vermogen 2019 459 miljard
Doorgroei naar 700 miljard na 17,5
jaar.
Eventueel 45 miljard eraf wegens
premietekort.
Aanname 0% rendement vanaf
2042, dus zeer voorzichtige
aanname.
In 2065 nog 650 miljard, of 333
miljard als het heel slecht gaat

Variant: na crash is vermogen
gedaald tot 333 miljard euro in
2065

Mevrouw Wortmann, zou u
toch willen uitleggen dat er
in 2065 ook voor de
jongeren nog genoeg geld in
de pensioenpot van ABP zit?!
Er zijn
andersdenkenden die
erg veel spreektijd bij
NPO1 krijgen
Link Huff

“Ouderen hebben te veel inspraak in een wereld die ze nog kort
bewonen”
“Een oplossing kan zijn
informeren, maar
sentimentele, koppige,
zijn, is een andere
functioneler: een
stemgewicht.”

ouderen beter te
omdat mensen
verliesmijdende wezens
oplossing wellicht
leeftijdsgebonden

Aldus de 35-jarige schrijver Philip Huff . Onlangs gezien in Buitenhof.
Was in 2018 bijna De Slimste Mens. Niet de slimste dus.

Grimbergen opinie
Pensioenaccoord

Eén van de jongeren voor wie er nog heel wat in de pot zit in 2065, als
hij 75 jaar is.

Video linken Weltsmertsch en Youtube
Lakeman, Grimbergen, Wellens, Syp Wynia, Jan Dijkgraaf,
Roel van Duin

Wat vind de FNV-fractie
van het
Verantwoordingsorgaan
ABP over deze nota?
Premie en indexatienota
ABP 2020 vastgesteld
In de nieuwsbrief van
ABP (wel opgeven dat je
die wilt ontvangen), dit
keer

PWRI, ABP en APG winnen Pensioen Pro Awards 2019
APG verbetert
administratie
Er is ook een
communicatienota van
ABP, maar die is moeilijk te
vinden.
Link mijnabp-campagne
Publieksverslag VOBestuur ABP 26-09-2019
In ieder geval is er nu
sprake van een
bestemmingsreservering
voor militairen die voor
hun pensioen sparen.
Zou ABP dan toch inzien
dat het beter is, het
grote vermogen dat op
de balans zichtbaar is,
op te delen in
bestemmingsreserves
die laten zien waarvoor
ze bedoeld zijn?
Dus niet als spaarpot
voor Koolmees voor
over 60 jaar.
Dus ook voor de
militairen die reeds met
pensioen zijn?

PWRI heeft gisteravond tijdens het Pensioen Pro jaarcongres
de Gouden Pensioen Pro Award gewonnen. Het APG-fonds
mag zich met deze publieksprijs Beste Nederlandse
Pensioenfonds 2019 noemen. De ‘pensioenpot’ van ABP en Het
Publieksverslag ‘Loop even mee’ van APG wonnen de Pensioen
Pro Award communicatieprijs.
https://www.apg.nl/nl/artikel/APG-brengt-pensioendichterbij/1088
Het schijnt heel goed te gaan bij ABP en APG.
Missen wij iets?
Mooie positieve geluiden. Maar waar blijft dat mooie verhaal met één
en al duidelijkheid voor de gepensioneerden

Veel informatie over rente, inflatie, kortingen:
https://www.businessinsider.nl/pensioen-korting-bruto-nettoaow/
Korting op je pensioen? Dit houd je netto over als je tussen
1000 en de 5000 euro bruto uitkering hebt.
https://www.businessinsider.nl/rente-ecb-laag-sparen-kortingpensioen-2019/
Rente 1,5 procent hoger zonder geldmachine ECB

Er zijn meer pensioenfondsen die vragen stellen:

Bezema dient claim in
bij ABP

Jur Bezema

Verwoerd en Philips
Pensioenfonds

Wouter Verwoerd Overtreding Pensioenwet

Schuurman:
wanbeheer

Frits Schuurman Heeft klacht ingediend bij de Europese ombudsman
over misleiding en benadeling op pensioengebied

Facebook, een vaste
schrijver

Er zijn meerdere actie -kernen. Vooral op Facebook. Zoals:
Ouderen in Opstand, Algemene pensioen informatiegroep (Kennis
en eendracht maken macht), Stop de Pensioenroof.
De kennis is nu nog vluchtig. Het is als een toiletrol die voor je ogen
wordt afgerold, met berichten die komen, en helaas daarna weer moeilijk
vindbaar zijn. De rubriek Eenheden van Fred Bergman helpt wel.
Maar er groeien mooie dingen. Zoals door het hele land verspreide
acties.
Nu nog wat meer samenwerking en afstemming?

De eenheden van Fred
Bergman

Met het oog gericht op de verkiezingen in 2021
Als Verontruste Ouderen zou kunnen samenwerken – straks met
pensioenleger.nl - kan het leger optrekken naar het einddoel 2021

Lakeman: DNB maakt 500 miljard pensioenreserves
onzichtbaar
Vandaag en morgen.

De hete adem van
Lakeman,
die Klaas Knot en de
pensioenfondsbesturen
waarschuwt tegen het
goedkeuren van een
onjuiste jaarrekening!

Koolmees wil comfort op het nieuwe stelsel. Joost mag weten wat dat
betekent. In een leunstoel naar de eindstreep, in de door hemzelf
gecreëerde chaos van overleggroepen?
De pensioenfondsen mogen intussen weer even door ademen. Meer is
het niet, want de kortingen t.g.v. niet indexeren gaan gewoon door. Bij
ABP inmiddels al 19,1% sinds 2008. Rond dat maar naar boven af, want
de inflatie wordt nogal gunstig uitgelegd, dus lager dan de werkelijkheid.
Dat scheelt een flink bedrag aan verplichtingen, mocht het ooit toch tot
uitkering komen. En als dat gebeurt, hoe zit het met de gemiste uitkering
van de nabestaanden? Sinds 2008 een bedrag van vele miljarden dat als
onrechtmatige sterftewinst blijvend aan het vermogen van het
pensioenfonds is toegevoegd. Alweer een stille diefstal.
De pensioenfondsen die samen schreven dat het niet meer is uit te
leggen, doen er verstandig aan dit toch maar wel te doen. Zwart wassen
is laakbaar en strafbaar.
John Bakker

Rob de Brouwer en Ad
Broere over de 32
verdwenen miljard

2019 11 28 ED
Rekenrente is arbitrair

ABP:
Wisselende
boodschappen
De gemiste indexatie
is nu opgelopen tot
19,1%
(= KORTING)
Een verhoging zit
er de komende
jaren niet in.
Dat laat de
financiële situatie
van het fonds niet
toe
Kans op verlaging
is aanzienlijk
afgenomen
Het is nu
ontzettend
belangrijk dat er
meters worden
gemaakt met een
nieuw pensioen
contract

Op deze sites vind u ook
informatie over acties en
procedures

NBP
Stichting Pensioenbehoud
Verontruste Ouderen
KBO-Brabant
Pensioenverlies
FNV
KNVG
NVOG
Leden Tweede Kamer
Leden Eerste Kamer

Als volgt te lezen: de waarde van de pensioenuitkering gaat de komende
jaren elk jaar verder omlaag. ABP volgt Koolmees, kiest geen eigen koers.
ABP legt niet uit wat betekenis is van haar groeiend vermogen voor de
lange termijn en zaait daarmee verwarring. Evenmin komt de deelnemer
te weten wat er overblijft van het langjarig rendement van 7%. Wordt
het 4, 2, 0 procent ?? Wat zegt de beleggingsdivisie van ABP?
Transparantie of mistvorming?

Artikelen pensioenen
verzameld

Vandaag: Koolmees, niet luchtfietsen , maar doorfietsen

