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Dekkingsgraad september 2021: 112,7%

LEES VERDER

Wel op hopen, niet op rekenen
Even de tank van de auto volgooien. Oef… dat is duur. Je
bent zo maar negen tientjes kwijt. En als ik tussen de
stoelen een tankbonnetje van vorig jaar vind, zie ik dat ik
toen zes tientjes betaalde voor ongeveer dezelfde
hoeveelheid benzine.
LEES VERDER

Heeft u het
nabestaandenpensioen voor
uw partner al geregeld?
Regelmatig besteedt Mhpf aandacht aan
het partnerpensioen. Dit onderwerp is immers
van groot belang voor onze deelnemers en
hun partners. De interesse voor het
onderwerp blijkt ook uit de vragen van
deelnemers hierover die geregeld aan de
pensioenspecialisten van Mhpf worden
gesteld.

LEES VERDER

Beleggingsrendement Mhpf Q3:
0,3%

LEES VERDER

Mhpf heeft in het derde kwartaal van 2021 een
rendement behaald van 0,3%. Na een
aanvankelijke rentedaling steeg in september de
rente opnieuw, wat het rendement drukte maar
gunstig was voor de dekkingsgraad.

Forse internationale verschillen in pensioenleeftijd
Niet ieder land hanteert dezelfde pensioenleeftijd voor zijn inwoners. Tal van
factoren zijn hierop van invloed, zoals politieke slagkracht, de macht van
vakbonden, demografische opbouw en gezondheid van de bevolking.
In het algemeen leven mensen als gevolg van een betere gezondheidszorg steeds
langer. Dit betekent dat zij ook langer van de pensioenvoorzieningen gebruik zullen
maken. Om tekorten in de toekomst te voorkomen, verhogen veel landen,
waaronder verschillende EU-lidstaten, geregeld de leeftijd waarop hun inwoners
met pensioen kunnen gaan. Maar het kan ook anders! In Zuid-Afrika bijvoorbeeld
gaat de bevolking met 60 jaar al met pensioen.
In Europa ligt in een aantal landen de pensioenleeftijd fors lager dan bij ons; andere
landen hanteren vergelijkbare leeftijden. Zo kunnen in België mensen fors vroeger
met pensioen, gemiddeld op een leeftijd van 58,1 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd in Frankrijk ligt met 58,7 jaar ook nog onder de 60, al ligt de officiële leeftijd
op 62. Fransen ontvangen vanaf hun 67ste een volledig pensioen.
Italië, Griekenland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen een bijzondere
pensioenregeling. Vrouwen kunnen er met 60 jaar met pensioen, mannen moeten
echter een stuk langer doorwerken. In Duitsland is de periode van geleidelijke
verhogingen al achter de rug. Daar moet iedereen gewoon doorwerken tot 67 jaar.
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