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Een gelukkige DNP-er.
Bestaan die nog, gelukkige DNP-ers? Geluk is kennelijk het
kernwoord voor 2017. Je kunt zelfs apps downloaden (tot mijn geluk
weet ik wat dat betekent) om dagelijks je geluk te meten. Tot ons
geluk is het ons NPF bestuur gelukt om ons een verhoging van 0,05%
te geven. Direct extra vuurwerk gekocht en een fles waar
‘champagne’ op het etiket stond in plaats van ‘sprankelende wijn’. In
de waan van gelukzaligheid realiseerde ik me toen nog niet dat het
niet 0,5 maar 0,05 procent was, oftewel 50 eurocent per 1000 euro
pensioen. Toch wel een deukje in mijn geluksgevoel. Gelukkig kwam
deze keer voor de kerst het DNP bulletin met daarin de Kerstpuzzel.
Helaas kwam ook hier een gevoel van onbehagen opzetten. Want zegt
u nu zelf bij vraag 27 ‘Hij is de echte stuurman’ denk je toch niet
direct aan ‘roerganger’. Want de echte roerganger was Mao, en de
beste (echte?) stuurlui staan op de wal en zeker niet aan het roer.
Overigens is het pensioen van de stuurman waarschijnlijk veel beter
dan dat van de roerganger. Maar goed, ik hoop dat u in ieder geval de
wens van de puzzel hebt beleefd. Ik wens u in ieder geval veel geluk,
in wat voor vorm dan ook, voor dit nieuwe jaar.
Grijze Muis
NVOG pleit voor brede samenwerking
In het Algemeen Dagblad en verschillende aan het AD gelieerde
regionale bladen is een artikel verschenen naar aanleiding van een

interview met NVOG voorzitter Jaap van der Spek. Hoewel nogal wat
feiten door elkaar zijn gehaald, is de boodschap wel overgekomen
dat oplossingen voor het pensioenstelsel alleen maar mogelijk zijn
als jongeren en ouderen elkaar weten te vinden. De NVOG zoekt met
de andere organisaties in de pensioenwereld naar mogelijkheden
waar zowel gepensioneerden als daarop volgende generaties baat bij
hebben. We moeten voorkomen dat politici en media de generaties
tegen elkaar uitspelen. Daar wordt niemand beter van. Dat was de
achterliggende gedachte van onze voorzitter in de beantwoording
van de vragen van de journalist.
NVOG nieuwsbrief 1, 2017
Nedlloyd golfdag
Voor degenen die dit edele balspel beoefenen en de circulaire van
Daniel Sikkens niet hebben ontvangen: eind mei/begin juni is er weer
de Nedlloyd golfdag. Voor verdere informatie kan contact opgenomen
worden met Daniel Sikkens, email: dsikkens@wxs.nl
Kerstcadeautje
Kans op slecht nieuws wordt kleiner
Peter Borgdorff van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Jan
Berghuis van het pensioenfonds Metaal en techniek gaan met een
gerust hart de kerst in.. “De kans dat ik slecht nieuws moet brengen
is stukken kleiner geworden”, zegt Borgdorff in De Telegraaf. Het
gaat hier om twee grote pensioenfondsen. Hoe de situatie voor
andere pensioenfondsen is kan van situatie tot situatie verschillen.
Nieuw stelsel ligt binnen bereik
Borgdorff kijkt in De Telegraaf ook vooruit. Hij onderschrijft de
noodzaak, dat het pensioenstelsel hervormd moet worden om het
ook in de toekomst betaalbaar te houden. Er liggen 2 varianten op
tafel: een persoonlijke pensioenpot met collectieve buffers en een
uitkeringsovereenkomst die op het huidige stelsel lijkt.
In pensioenland groeit de twijfel of persoonlijke pensioenpotten –de
voorkeur van verschillende politici, de SER en De Nederlansche
Bank- wel de oplossing brengen. De discussie gaat meer en meer

richting uitkeringsovereenkomst. Dat is een pensioenstelsel waarbij
de manier van sparen lijkt op het huidige stelsel, maar waarbij er
geen gegarandeerde einduitkering is. De hoogte van het uiteindelijke
pensioen hangt dan af van de economische ontwikkelingen. Beide
modellen hebben nadelen. Volgens Peter Borgdorff moet het mogelijk
zijn de voordelen van beide stelsels te combineren.
Geen marktwerking
Borgdorff wijst marktwerking, dus een vrije keuze van
pensioenuitvoerder, zoals we die in de zorg kennen, af. Dat zou de
solidariteit en het collectieve karakter van het pensioenstelsel
ondermijnen, terwijl dit uitgerekend de sterke elementen zijn,
waardoor veel kosten gespaard kunnen worden.
Uit:
www.loonvoorlater.nl
Pensioenen in de VS
Nederlanders maken zich zorgen over de houdbaarheid van hun
pensioenvoorziening. Dekkingsgraden van pensioenfondsen staan
onder druk, en het ophogen van pensioenen met de inflatie is vaak
niet mogelijk. Maar in de VS is pas echt sprake van een
pensioencrisis.
Zo hebben politieagenten en brandweerlieden in de Texaanse stad
Dallas massaal hun geld teruggetrokken uit hun pensioenfonds. Dat
deden ze na een aantal beleggingsblunders. Door mislukte
investeringen in buitenlands vastgoed verdampte een half miljard
dollar oftewel grofweg een vijfde van het opgebouwde vermogen.
Bodem
Het pensioenfonds kan inmiddels nog maar 45% van de toekomstige
verplichtingen voldoen. In 2012 was de dekkingsgraad nog 80%. De
bodem is in zicht voor de pensioenpot. Het fonds heeft het
stadsbestuur om een injectie van $ 1,1 mrd gevraagd. Hoewel Dallas
een sterke en snel groeiende economische basis heeft, zei
burgemeester Mike Rawlings onlangs dat de stad op een bankroet
afstevent als niets wordt gedaan.
Trump
Het lijkt een incident, maar in werkelijkheid zijn dit soort

pensioentekorten eerder regel dan uitzondering. Het publieke
pensioenstelsel in de VS staat op ontploffen. Toekomstige generaties
en belastingbetalers zullen de rekening moeten oppakken. Vanuit
Washington hoeven fondsen nergens op te rekenen. De
machtswisseling kan de problemen zelfs verergeren. Als Donald
Trump het immigratiebeleid aanscherpt, zal de vergrijzings
problematiek bij de armlastige pensioenfondsen alleen maar groter
worden.
FD, 30 november 2016
Rendement buiten de deur
Pensioenfondsen beleggen steeds vaker buiten de beurs om. De lage
rentestand noopt hen om te
investeren in meer exotische beleggingen zoals het riool in Londen of
een kaplaarzenfabrikant uit
Raalte. Dit schrijft het Financieel Dagblad.
De krant becijfert dat de buiten-de-beurs-beleggingen van alle
institutionele partijen nu goed zijn
voor $ 6.200 mrd, 7,5% van al het beheerd vermogen in de wereld.
Maar met een totale som van
circa $6200 mrd is dat al een behoorlijk bedrag. Bovendien groeit het
flink. De Britse vermogens beheerder Standard Life Investments
schat dat dit het het aandeel ‘illiquide beleggingen’ over tien jaar wel
kan zijn gegroeid tot 10% ($ 8.000 mrd)
Riool, tolwegen en kaplaarzen
De Nederlandse Pensioenbeheerder APG belegt al zo’n 20% van het
vermogen van meer dan
€444 mrd buiten de beurs om, onder meer in Franse tolwegen, maar
ook in Thames Water, het
bedrijf dat in Londen bouwt aan een superriool. Ook
pensioenbeheerder PGGM, het Dutch
Infrastructure Fund en verzekeraar Allianz steken geld in het
Londense riool. Dichter bij huis steekt
pensioenfonds PGB via een MKB-leningenfonds geld in
kaplaarzenfabrikant Dunlop uit het

Overijsselse Raalte.
FD, 28 november 2016
ALV DNP
Het programma voor de Algemene Ledenvergadering op 22 maart
2017 is helemaal rond. Die dag zullen we cruisen van een formeel
gedeelte, via informatie over pensioenen, naar een voordracht van
een BN-er, om te eindigen met een maritiem gedeelte. Daarna kunnen
we de inwendige mens wat versterken voordat de terugreis wordt
begonnen. KOMT ALLEN.
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