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Toekomst 

Een onbekende profeet heeft eens gezegd ‘profeteren is moeilijk, zeker als het 

om de toekomst gaat’. Als we zo naar het nieuws kijken zien we die uitspraak 

vrijwel dagelijks bevestigd. Onze premier profeteerde dat een kleine besparing 

op de dividendbelasting wel zou worden geslikt. Intussen is het al een jaar lang 

punt van discussie en groeit de weerstand per dag. Zo is het ook met de 

toekomst van onze pensioenvoorziening. We rekenen met modellen van 

leeftijdsverwachting, renteontwikkeling, beleggingsopbrengsten, en alle 

mogelijke omstandigheden. Maar als in 2018 de aardappels duurder worden 

vanwege de droogte, dan is dat een probleem dat iedere gepensioneerde zelf 

moet oplossen, omdat onze geweldige modellen dat nu net niet hebben 

meegenomen. Maar even om aan geven dat voorspellingen altijd mank gaan. 

Wij ouderen worden daar gelukkig niet zo zenuwachtig meer van. We zijn nog 

gewend, vanuit de ervaringen in een ver verleden, om bij de dag te leven. Ik 

was van de week nog even bij het huisje waar ik de eerste 8 jaar, samen met 

mijn ouders en drie broers ben opgegroeid. Ongelooflijk dat we daar met 6 

personen konden wonen. We waren wel wat dunner, omdat we ook niet veel te 

eten hadden, maar toch. Een laantje met 12 huizen. Opa en oma woonden er 

ook. Opa ging tegen het einde van de weekmarkt naar de visboer om de laatste 

schollen te halen, en die werden in het schuurtje gebakken. Vervolgens 

kwamen alle bewoners met een bordje een visje halen. Wij dachten dat het voor 

altijd zou duren. Nu is het slechts een zoete herinnering. Ik wens u allen een 

goede nazomer, waarin nog veel zoete herinneringen zullen ontstaan. Aan 

voorspellingen welke dat zullen zijn, waag ik me niet. 



Het bestuur van NPF wens ik veel sterkte en plezier met alle werk rond de 

toekomst van ons mooie 

pensioenfonds.                                                                                                       

                                                                                                           Grijze Muis 

Pensioenfondsen moeten gaan nadenken over communicatie bij kortingen 

Het financieel herstel bij de pensioenfondsen stagneert. Dat concludeert Aon bij 

de maandelijkse analyse van hun pensioenthermometer. De gemiddelde 

dekkingsgraad bij de pensioenfondsen bleef in augustus gelijk op 109 procent. 

Omdat er bij de grote fondsen nog steeds kortingen dreigen, neemt volgens Aon 

de druk om tot hervorming van het pensioenstelsel te komen steeds verder toe. 

De fondsen moeten volgens Aon nu gaan bedenken hoe ze de kortingen gaan 

uitleggen aan de deelnemers. 

Hoewel per saldo het vermogen van de pensioenfondsen met 0,3 procent 

toenam, steeg de waarde van de verplichtingen met ongeveer 1 procent. Frank 

Driessen, CEO Retirement & Investment bij Aon, denkt dat de fondsen zich nu 

maar beter kunnen gaan richten op damage control door na te denken over de 

communicatie bij kortingen. 

“De rente lijkt vooralsnog op hetzelfde niveau te blijven. En wat de aandelen 

gaan doen is erg onzeker. Het enige wat de fondsen kunnen doen is zich goed 

voorbereiden op eventuele kortingen en duidelijk communiceren naar de 

deelnemers. Eventuele kortingen, naast het gemis aan indexatie, komt de 

beeldvorming over ons pensioenstelsel helaas niet ten goede,” zegt Driessen. 

Volgens Aon groeit de druk op de sociale partners om tot een pensioenakkoord 

te komen, nu de dreigende kortingen steeds dichterbij komen. “Het is daarom 

zaak dat er schot komt in de besluitvorming omtrent een nieuw stelsel”, zegt 

Driessen. De FNV meldde vorige week dat een akkoord binnen handbereik was, 

maar verbond daar de moeilijk uitvoerbare voorwaarde aan om de AOW-leeftijd 

te bevriezen. Bovendien  werd de benadering van een akkoord meteen door 

gesprekspartners weersproken. 

                                                                                     Vakmedianet, 4 sep 2018 

 



Aflopen uitvoeringsovereenkomsten 

Het pensioenfonds heeft met de aangesloten werkgevers individuele 

uitvoerings-overeenkomsten afgesloten. Eind 2019 lopen deze 

uitvoeringsovereenkomsten af. Het bestuur heeft begin 2018 het (voorgenomen) 

besluit genomen de uitvoeringsovereenkomsten met de aangesloten 

werkgevers niet te verlengen. Dit (voorgenomen) besluit is aan de aangesloten 

werkgevers gecommuniceerd en voor advies aan het VO voorgelegd (zie ook 

paragraaf 4.8). Inmiddels is hierover een positief advies van het 

verantwoordingsorgaan ontvangen. 

                                                                                           NPF jaarverslag 2017   

  

Financiële positie ouderen minder rooskleurig dan gedacht 

Het vermogen van 65-plussers is helemaal niet zo groot als beleidsmakers 

denken. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Als 

het rijk maatregel op maatregel blijft stapelen, raakt een deel van de senioren 

binnen korte tijd in financiele problemen, zeggen de onderzoekers. 

Omdat het beeld bestaat dat senioren vermogend zijn, worden ze geacht heel 

veel voorzieningen bedoeld om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, zelf te 

betalen. Een woning zo verbouwen dat dit mogelijk is, wordt geraamd op 10.000 

euro. Een woning verduurzamen vergt een investering van 40.000 euro. Met 

deze bedragen zijn ouderen snel door hun spaargeld heen en dat staat nog los 

van het feit, dat het vermeende vermogen doorgaans in de woning zit en niet vrij 

beschikbaar is. Bovendien wordt de omvang van dat vermogen volgens de 

onderzoekers te optimistisch ingeschat. Veel van deze huizen voldoen niet aan 

moderne eisen en zullen minder opbrengen dan waarvoor ze in de statistieken 

staan. 

Hele artikel: http://www.pbl.nl/publicaties/krasse-knarren-kunnen-kraken-over-

hoe-het-stapelen-van-verschillende-beleidsdoelen-ouderen-onder-druk-kan-

zetten 

                                                                                      Trouw, 22 augustus 2018 

 

 

https://vereniging-dnp.us12.list-manage.com/track/click?u=25f85ddbfbec139f2a0b7cbc2&id=79fe9fcdcb&e=acc3b7f892
https://vereniging-dnp.us12.list-manage.com/track/click?u=25f85ddbfbec139f2a0b7cbc2&id=79fe9fcdcb&e=acc3b7f892
https://vereniging-dnp.us12.list-manage.com/track/click?u=25f85ddbfbec139f2a0b7cbc2&id=79fe9fcdcb&e=acc3b7f892


 

 

Waar blijft het geld? 

De Volkskrant rekent vandaag (20 augustus 2018) stevig af met de zege van 

‘persoonlijke pensioenpotjes’.  De term ‘zege’ wordt hier door de 

Pensioenleugen cynisch bedoeld. Zoals u weet staat minister Koolmees in de 

actuele pensioendiscussie lijnrecht tegenover vakbeweging en werkgevers. Die 

hebben laten weten dat ze  binnen het collectieve pensioenstelsel geen ruimte 

willen bieden aan de introductie van persoonlijke pensioenpotjes, omdat die niet 

in het belang van pensioendeelnemers zijn. Minister Koolmees wijst dit akkoord 

af omdat hij in het verlengde van de wensen van coalitiepartners VVD en D66 

nog steeds wél droomt van de introductie van persoonlijke pensioenpotjes, 

waarmee risico’s van tegenvallers vooral bij de pensioendeelnemers zelf komen 

te liggen.  

 

 

 

Soms maar de helft 

Met de zege van persoonlijke pensioenpotjes rekent De Volkskrant hard af aan 

de hand van praktijkvoorbeelden.  Zo’n 1,2 miljoen Nederlanders hebben al zo’n 

persoonlijk pensioen, veelal via commerciële aanbieders als 

verzekeringsmaatschappijen. Voor werkgevers is het een aantrekkelijke 

regeling: bedrijven storten een premie, waarna alle risico’s van een 

meevallende of tegenvallende renteontwikkeling eenzijdig bij werknemers wordt 

gelegd.  Tot hun schrik constateert een groot deel van de deelnemers dat ze bij 

hun pensionering door de lage rente maar een fractie aan pensioenuitkering 

ontvangen van wat ze verwachtten, ondanks het feit dat ze stevig geld hebben 

ingelegd. De Volkskrant noemt een voorbeeld, waarbij een werknemer maar de 

helft kreeg van  dat waarvoor hij gespaard dacht te hebben. 

 

 



 

Persoonlijk pensioen niet in het belang van gepensioneerden 

De Volkskrant draagt hiermee  argumenten aan tegen de introductie van 

persoonlijke pensioenpotten binnen het huidige pensioenstelsel. Zoals ex-FNV-

topman Jan Willem Dieten afgelopen week in een interview met het FD  zei: de 

persoonlijke pensioenpotjes die VVD en D66 binnen het Nederlandse 

pensioenstelsel willen introduceren dienen het belang van de financiële markt, 

maar niet het belang van de gepensioneerden. 

                                                                    Pensioenleugen, 20 augustus 2018 

 

Ombudsman pensioen wil meer bevoegdheden 

Vertrekkend Ombudsman Pensioenen, Piet Keizer, vindt dat zijn opvolger meer 

onderzoeksbevoegdheid moet krijgen om individuele pensioendeelnemers beter 

te kunnen bijstaan. Hij pleit hiervoor in het jaarverslag over 2017. 

 

Rechtszekerheid gepensioneerden is verzwakt 

Volgens Keizer is de laatste tijd vooral de rechtszekerheid van pensioenfondsen 

versterkt en niet die van de individuele pensioendeelnemer. Steeds meer 

risico’s, zoals het premierisico en het beleggingsrisico, worden bovendien 

verschoven van werkgevers naar de pensioenfondsen, aldus de Ombudsman. 

Ook bij de deelnemers zijn meer risico’s terecht gekomen. 

 

Herstel van evenwicht 

Klachten van pensioendeelnemers worden bovendien steeds vaker juridisch 

afgehandeld. Ook dat ziet Keizer als een verzwakking van de 

pensioendeelnemer. Door de bevoegdheden van de Ombudsman te vergroten 

kan het evenwicht hersteld worden, denkt hij. Vorig jaar behandelde hij 514 

klachten, iets meer dan in 

2016.                                                                               

                                                                                 Loon voor Later, 5 juni 2018 

 

 



 

 

DNB: pensioenfondsen keerden teveel uit 

 

Volgens De Nederlandsche Bank legden pensioendeelnemers sinds de 

introductie van het Financieel Toetsingskader in 2015 (set van regels rond de 

pensioenfondsen) 15,9 miljard euro te weinig in en keerden pensioenfondsen 

1,9 miljard teveel uit.  

 

 

Ondanks tekort, volledig pensioen uitgekeerd 

Ondanks het feit dat er volgens DNB tekorten waren zijn pensioenen in 2015, 

2016 en 2017 volledig uitgekeerd en dat veroorzaakt het tekort van 1,9 miljard. 

Dit tekort kwam ten laste van het vermogen van pensioenfondsen, waardoor 

volgens DNB de financiële positie van meerdere pensioenfondsen, waaronder 

de grootsten, is verslechterd. 

Loon voor Later tekent hierbij aan, dat DNB zich baseert op een 

rekenmethodiek die bij verschillende pensioendeskundigen onder kritiek staat 

                                                                             Loon voor Later, 14 mei 2018 
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