Pensioen
Nieuwsbrief
Keuzevrijheid … maar wel met reddingsboei!
AC Rijksvakbonden
Zorgt de verkiezing van Donald Trump ervoor
dat gepensioneerden met een gerust hart
2017 kunnen inluiden?

!

Angelique Kansouh
Rosanna Hubregtsen

o

DECEMBER 2016

MEI
De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Justitievakbond Juvox, VPW en VCPS

Inhoudsopgave
0. Voorwoord

3

1. Donald Trump en Jette Klijnsma reddingsboei

4

2. Geen indexatie. Wel premiestijging

7

3. Lezersrubriek

8

4. Zelf pensioenfonds kiezen?

10

5. Kabinet werkt aan nieuw pensioenstelsel

12

6. Wist u dat?

17

7. Kerst kennisquiz

18

Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden

December 2016

2

0.
Voorwoord
Heb jij de neiging om bij het horen van het woord “pensioen” van gespreksonderwerp te
veranderen?
Dan ga je het moeilijk krijgen in 2017.
Want in 2017 spelen er 2 zaken die grote invloed hebben op je pensioen:
1. Dreiging van een pensioenverlaging (of korting)
2. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zal pensioen een belangrijk thema zijn.
Ja, het pensioenstelsel is ingewikkeld.
Ja, je moet langer doorwerken voor je AOW.
Ja, je pensioen wordt ook dit jaar niet geïndexeerd.
Als je naast je AOW een aanvullend pensioen in het vooruitzicht hebt van Euro 25.000 dan lijkt
dat voldoende. Je denkt dan aan wat je nu allemaal met dat geld kunt doen.
Maar … over 30 jaar is die Euro 25.000 (als die niet wordt geïndexeerd) door inflatie veel
minder waard.

Dat alles roept een fundamentele vraag op: is dit huidige pensioenstelsel nog houdbaar?
En zo niet? Gaan de plannen voor een nieuw pensioenstelsel tot verbeteringen leiden?
Wordt hiermee jouw vertrouwen in je pensioen hersteld?

Rest ons jullie allen
fijne kerstdagen te wensen
en een heel mooi 2017
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1.
Reddingsboei Donald Trump en Jette
Klijnsma
Lange tijd verkeerde de pensioensector in relatief rustig vaarwater. Het ging op het oog goed met
de pensioenfondsen. Niemand, een uitzondering daargelaten, leek zich zorgen te maken. Dat is
definitief veranderd nu er wederom sprake is van een dreiging van een pensioenkorting. Deze
dreiging komt bij veel pensioendeelnemers hard aan.
Maar er zijn nog twee reddingsboeien: 1. de Trump-reddingsboei en 2. de Klijnsma-reddingsboei

1. De Trump-reddingsboei
Dat de pensioenfondsen zo krap bij kas zitten, komt hoofdzakelijk door de lage rentestand. En laat de
verkiezing van Donald Trump nu leiden tot een rentestijging.
Trump en een stijgende rente. Hoe zit dat?
Trump kondigde in zijn overwinningsspeech aan dat hij enerzijds fors wil investeren in de
infrastructuur en anderzijds de Amerikaanse belastingen wil verlagen. Meer uitgaven en minder
inkomsten dus.
Wie gaat dan de forse investeringen betalen?
Dat is de vraag. Een grootschalige renovatie van de Amerikaanse infrastructuur kost geld. Er is dus nu
onzekerheid bij de internationale financiële markten wat de gevolgen hiervan zijn: gaat de
Amerikaanse staatsschuld nog verder oplopen? En die onzekerheid bracht een lichte stijging van de
rente teweeg.
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Waarom is dat gunstig voor pensioenfondsen?
Juist de lage rentes spelen de pensioenfondsen al jaren parten. Om te berekenen of de fondsen aan
hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen, moeten ze uitgaan van de nu geldende
rentetarieven.
Een hogere rente is dus gunstig voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen.
Een zegen dus voor gepensioneerden?
De gemiddelde dekkingsgraad kruipt sinds de Amerikaanse verkiezingen voorzichtig richting veiliger
zones. Mogelijk dat hiermee een korting op het pensioen in 2017 kan worden voorkomen. Begin
2017 wordt bekend gemaakt of er wel/niet gekort moet worden.
Mooi dus?
Tja, maar elk voordeel heeft ook weer zijn eigen nadeel.
Er is ook een keerzijde van deze medaille: een oplopende rente kan tot hogere inflatie leiden. Het
behoud van pensioeninkomen leidt in dat geval tot een verlies aan koopkracht.

2. De Staatssecretaris Klijnsma-reddingsboei
Secretaris Klijnsma wil in januari bekijken of het loont om de zogenoemde hersteltermijn van
pensioenfondsen te verlengen van 10 naar 12 jaar. (Meer info over het herstelplan ABP: klik hier)
Waarom?
Omdat een tijdelijke verlenging van de hersteltermijn de kans op een korting in 2017 vermindert.
Daarnaast verkleint het de korting als die toch nodig is: de gemiddelde korting door pensioenfondsen
zou dan niet 0,7% maar slechts 0,4% zijn, aldus de staatssecretaris.
Mooi dus?
Zoals aan alles, zit ook hier een keerzijde van de medaille. Een verlenging van de hersteltermijn biedt
geen structurele oplossing voor het pensioenprobleem. Gepensioneerden hebben maar beperkt baat
bij een verlenging. Het nadeel van het verlengen is het risico dat er later nog veel meer gekort moet
worden.
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Meer info: zie ook het CPB-onderzoek “Generatie-effecten verlenging hersteltermijn
pensioenfondsen” d.d. 18 november 2016.

Dekkingsgraad
De zogenaamde dekkingsgraad is een manier om de financiële situatie bij een pensioenfonds
te beoordelen. Als deze graad 100% is, krijgt het fonds precies evenveel inkomsten binnen als
er aan (toekomstige) pensioenen uitgekeerd dient te worden. Is het minder dan 100%, dan
dreigt op termijn een tekort als er niets verandert aan de balans tussen de inkomsten en
uitgaven.
Welke factoren beïnvloeden de dekkingsgraad? Zie Pensioenbrief april 2016
Wat is de situatie van ABP op dit moment? Klik hier.
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2.
Geen indexatie. Wel premiestijging.
In 2017 betaal je meer aan pensioenpremie
Vanaf 1 januari 2017 stijgt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar 21,1%.
De premie is nu 18,8%.
De werkgever betaalt ca. 70% van deze premie, en de werknemer ca. 30%.
Bij een maandinkomen van € 3.500 bruto betekent de verhoging dat je per maand ongeveer € 11
netto meer gaat betalen.
Waarom stijgt de premie?
De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de
komende jaren. Ook het feit dat we steeds ouder worden heeft een verhogend effect op de premie.
Ook in 2018 en 2019 is premieverhoging noodzakelijk, zo heeft ABP al laten weten.
De verhogingen volgen op jaren (sinds 2013) van forse premiedalingen.
Zo bedroeg de premie in 2013 nog 25,4%.

Blijft er door de verhoging van de pensioenpremie dan nog loonruimte over voor de cao rijk 2017?
Het kabinet wil compenserende maatregelen treffen.
In de Ministerraad van 25 november is besloten dat er 1% extra loonruimte komt voor 2017 omdat
de beschikbare loonruimte geheel door de stijgende pensioenpremies in beslag wordt genomen. Klik
hier voor de brief van de minister van BZK.
In de eerste helft van januari gaan de onderhandelingen over een nieuw cao rijk met de bonden van
start. Dan zal duidelijk worden wat e.e.a. betekent voor de looninzet CAO 2017 van de
rijkswerkgever.
Geen indexatie (aanpassing van je pensioen aan de prijsinflatie)
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2017 niet verhogen met de
prijsontwikkeling (inflatie). Daarvoor is de dekkingsgraad, 95,3% op 30 november 2016, niet
voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.
Gepensioneerden voelen dat vandaag in hun portemonnee; werkenden morgen of overmorgen.
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3.
Lezersrubriek
Vraag
Beste vakbond, ·
De AOW-leeftijd wordt opgehoogd, omdat we gemiddeld ouder worden. Maar leven we ook langer
gezond? In ons team zijn we gemiddeld 55+. Aardig wat van de collega’s kampen met
gezondheidsproblemen. Ook de mate waarin je belastbaar bent wordt minder.
Groet, Gerard

Antwoord
Beste Gerard,
Ouderdom komt met gebreken. Fijn dat de levensverwachting stijgt maar hoe zit het met de gezonde
levensverwachting als de AOW-leeftijd opnieuw wordt opgehoogd? En hoe zorgen wij ervoor dat
ouderen gezond en met plezier langer kunnen doorwerken?
Zouden we de verhoging van de AOW-leeftijd dus niet beter kunnen koppelen aan de
‘levensverwachting in goede gezondheid’ in plaats van aan de ‘gewone’ levensverwachting? Want al
zullen we een steeds groter deel van ons leven gezond zijn, onze levensverwachting ‘in als goed
ervaren gezondheid’ ligt wel jaren later.
Goed idee toch?
Alleen: gezondheid kan je op vele manieren meten, fitheidseisen voor diverse beroepen lopen sterk
uiteen en ook sociaaleconomische factoren zijn van invloed op de gezonde levensverwachting.
Neem als voorbeeld de verschillen tussen hoger- en lager opgeleiden. Zo leven hoger opgeleiden
gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager
opgeleiden. Meer info: klik hier.
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Zo gezond mogelijk met pensioen
Het gezond en vitaal houden van alle medewerkers is van groot belang. Zeker voor ouderen. Als je
ouder wordt, is je herstelperiode bij vermoeidheid langer. Uiteraard zijn er individuele verschillen
tussen oudere werknemers. Maar met het steeds verder naar achteren schuiven van de AOWleeftijd, zal de werkgever de weg naar het pensioen wel beter moeten begeleiden.
Hoe hoger de AOW-leeftijd, hoe belangrijker het wordt om te kijken naar de duurzame inzetbaarheid
van de medewerker. Hoe kan je het werk zo inrichten dat iemand zijn werk nog goed kan doen en
het werktempo kan bijhouden.
Op dit moment kent het rijk voor de oudere medewerker de zgn. ‘ontzie-maatregelen’ waar minister
Blok graag van af wil. Denk aan het verbod op nachtarbeid, leeftijdsvakantiedagen, PAS. De
afgelopen jaren ontwikkelen leidinggevenden (gesteund door HRM) vooral de vaardigheid om
maatregelen door te voeren zonder steun van uitvoerende rijksmedewerkers. Hierdoor komen
medewerkers en management/HRM tegenover elkaar te staan.
Een dergelijke organisatiecultuur, zo menen de AC Rijksvakbonden, dwingt tot beschermende
arbeidsvoorwaarden. De AC Rijksvakbonden vinden de huidige PAS-regeling dan ook nog steeds een
doeltreffend middel. Voor de nieuwe cao 2017 blijven we dan ook inzetten op behoud van de
leeftijdsgebonden voorzieningen.
Groet, Jouw Vakbond
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4.
Zelf kiezen voor pensioenfonds
“Is het niet vreemd dat je zelf geen invloed hebt op wat er met je geld gebeurt?”

Moeten we collectief blijven sparen voor ons
pensioen of is meer individuele keuzevrijheid
gewenst?

En in welke mate willen we solidair zijn met
collega´s die ziek worden, of zo gezond zijn dat
ze 95 jaar worden?

Solidariteit bij pensioen (bron: SEO Rapport 2013)
 Van de groep ondervraagde werkende Nederlanders (1041 respondenten) is 73% voorstander
van verplicht pensioensparen. 13% heeft geen mening.
 Het meest genoemde voordeel van verplicht pensioensparen is dat men anders in de
verleiding komt te weinig opzij te leggen voor de oude dag + je hoeft je zelf niet bezig te
houden met de vraag hoeveel je opzij moet leggen.
 Het meest genoemde nadeel: de premie zou niet in overeenstemming zijn met de
pensioenuitkering + men denkt een beter rendement te kunnen halen op spaargeld of
beleggingen wanneer men dat zelf doet
 Een deel van de tegenstanders van verplicht pensioensparen is wel voorstander als de premie
meer in overeenstemming is met de pensioenuitkering (15%)
 14% van de werkenden wil onder geen beding verplicht worden tot pensioensparen. Zij willen
zelf bepalen hoe ze sparen. Onder deze groep bevinden zich vooral hoger opgeleiden.
Opvallend is dat juist deze groep tot de groepen behoort die het meest profiteert van collectief
pensioensparen. Hoger opgeleiden en vrouwen leven immers gemiddeld langer dan lager
opgeleiden en mannen.

Iedere werknemer moet verplicht
pensioenpremie betalen
Als individu je eigen pensioengeld beleggen
kan in Nederland niet door de Pensioenwet.
Menig medewerker zal de pensioenpremie die
elke maand op zijn loonstrookje wordt
ingehouden liever op zijn eigen bankrekening
ontvangen. Maar het is niet mogelijk om te
zeggen: “Geef mij maar extra geld en ik regel
mijn oude dag zelf wel.” Medewerkers
moeten verplicht meedoen met de
pensioenregeling van hun baas.
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Keerzijde individuele keuzevrijheid
De keerzijde van meer individuele
keuzevrijheid is dat het lastiger wordt om
risico´s te delen. Zal bijvoorbeeld een jongere
zich uit vrije wil aansluiten bij een fonds met
veel ouderen? Of gaan we met z’n allen in een
pensioenfonds zitten waar het grootste
gedeelte van de deelnemer lekker vroeg
overlijdt? Dan is er namelijk meer voor
diegenen die achterblijven en gezond zijn.

Verplicht sparen is inderdaad een vorm van
paternalisme dat echter nog steeds op brede
steun kan rekenen. Een verplichting om te
sparen voor het pensioen wordt als
noodzakelijk gezien omdat mensen nu
eenmaal vaak korte termijngedrag vertonen
waardoor zij op dat moment het belang van
een goed pensioen onderschatten.

Let op:
2017 wordt het ”jaar van het pensioen”.
Zo zal ‘pensioen’ in de Tweede Kamerverkiezingen een prominente plaats innemen.
Flexibiliteit in pensioenkeuze zal een thema zijn want tussen keuzevrijheid en
collectiviteit zit spanning.
Moeten we pensioenen straks bekijken in samenhang met wonen en zorg?
Moeten we pensioenen straks bekijken in samenhang met AOW, aanvullende
pensioen en ander vermogen zoals je spaargeld of eigen huis?
En in 2017 zullen we knopen moeten doorhakken met welk pensioenstelsel we in de
toekomst tevreden zijn?
Lees meer in het volgende artikel: “Kabinet werkt aan nieuw pensioenstelsel”.
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5.
Kabinet werkt aan een nieuw
pensioenstelsel
Laten we eens teruggaan naar de basis: een goed pensioen voor jong en oud. En vanaf daar verder
kijken naar wat we precies willen. We moeten ons niet arm en ook niet rijk rekenen. Nee, ouderen
willen het geld van jongeren niet opmaken. Nee, jongeren willen ouderen niet laten stikken.

Waarom een nieuw stelsel?
Het huidige pensioenstelsel staat onder druk.
Door de gevoeligheid voor de rente (lage rente zorgt voor lage dekkingsgraden).
Door de roep van werkenden om meer maatwerk en keuzemogelijkheden.
Doordat ouderen meer profiteren van een vaste doorsneepremie dan jongeren.
Door de onvrede over de huidige onzekerheid hoeveel pensioen je krijgt als je klaar bent met
werken.
Hierdoor is er weinig vertrouwen in het huidige pensioenstelsel …. hoewel dat zelfde stelsel met een
kapitaaldekking van 1.176 miljard euro vorig jaar tot een van de besten ter wereld wordt gerekend.

Kabinet wil de doorsneepremie-systematiek afschaffen in het nieuwe stelsel
De doorsneesystematiek (zoals bij het ABP) is een solidariteitselement in
pensioenregelingen. Alle deelnemers aan de pensioenregeling verkrijgen gelijke
pensioenaanspraken tegen een procentueel gelijke premie, ongeacht ieders persoonlijk
‘risicoprofiel’.
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Hoe dan?
Het nieuwe pensioenstelsel moet overzichtelijker zijn.
Het moet eerlijker zijn
En het moet eenvoudiger zijn.
De Sociaal Economische Raad (SER) dacht bijna twee jaar na over hoe dat nieuwe pensioenstelsel er
dan uit moet zien en presenteerde 6 mogelijkheden. Het kabinet pikte er 2 uit: ·
1. Het collectieve ambitiepensioen
2. De persoonlijke pensioenrekening
En wanneer zou dit in moeten gaan?
Aan alle varianten kan nog gesleuteld worden. Door kabinet maar zeker ook door werkgevers en
vakbonden. Stel dat erin 2017 een voorstel komt. Dan duurt het zeker nog 3 jaar en waarschijnlijk
langer voordat het kan worden ingevoerd.
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1. Het collectieve ambitiepensioen met collectieve risicodeling
Wat houdt dit in?
Je bouwt jaarlijks een pensioenaanspraak op.
Er is geen wettelijk voorgeschreven zekerheidsmaat.
Elk jaar wordt de dekkingsgraad bepaald waarna een correctie op de pensioenaanspraken wordt
doorgevoerd.
Er wordt gezamenlijk gespaard en de risico’s worden over alle deelnemers gedeeld.
Hoe werkt die correctie?
Voorbeeld: bij een dekkingsgraad van 103% worden alle pensioenaanspraken met 0,3% verhoogd. De
verplichtingen worden berekend op basis van de rentetermijnstructuur.
Is er nog variatie mogelijk?
Ja, de ambitieovereenkomst kent twee varianten:
1. met een vaste opbouw van aanspraken (opbouw hangt alleen af van de leeftijd – degressieve
opbouw – en je premie verandert jaarlijks op basis van de prijs van de aanspraak) of
2. met een vaste premie en variabele opbouw van aanspraken. De opbouw van de aanspraak
verandert dan op basis van o.a. leeftijd (degressief) en rente.
Lijkt dit niet op de huidige pensioenregeling?
Ja.
Wat is er dan grofweg anders?
Geen doorsneepremie meer.
Gaat uit van leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw (gevoelig voor juridische procedures wegens
leeftijdsdiscriminatie).
Geeft fondsen meer ruimte om met meer risico te beleggen om meer rendement te behalen.
Geeft geen garanties over het uiteindelijke pensioen (maar dat is nu ook het geval).
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2. Persoonlijke pensioenrekening met collectieve risicodeling
Wat houdt dit in?
Je betaalt een (leeftijdsonafhankelijke) premie en je bouwt zo een persoonlijk pensioenvermogen op.
Iedereen bouwt dus afzonderlijk en niet meer collectief pensioen op. Dekkingsgraden zijn niet meer
nodig.
Je pensioenvermogen wordt volgens een life cycle belegd.
De verschillende persoonlijke pensioenvermogens worden gecombineerd met een collectieve buffer.
Wat is life cycle beleggen?
Hierin wordt het beleggingsrisico automatisch afgebouwd naarmate je pensioendatum dichterbij
komt.
Als je nog lange tijd kan beleggen, wordt jouw inleg omgezet in aandelen met een kans op een hoger
rendement en een hoger risico. Wanneer je je pensioenleeftijd nadert, wordt dit risico afgebouwd.
En wat is dan die collectieve buffer?
Er is een buffer van max. 20% van het totale vermogen om grote schokken op beurzen op te vangen.
Is er te veel rendement? Dan worden de pensioenen daarmee aangevuld.
Is er te weinig rendement? Dan komt er compensatie uit de collectieve buffer.
De buffer mag niet negatief worden. Dus als de buffer leeg is, kan een tegenvallend rendement niet
worden aangevuld.
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Zoek de verschillen
Persoonlijke
betrokkenheid
Delen van risico’s
Verplichtstelling
pensioenfonds
Bescherming
Welvaartswinst
Beleving deelnemer

Transparantie

Rentegevoeligheid

Rendementgevoeligheid

Collectief ambitiepensioen
Klein

Persoonlijke pensioenrekening
groot

Ja
Voorkomen van pech- en geluksvogels
Ja

Matig; alleen langlevenrisico

Grotere bescherming bij slechte
resultaten (onbegrensde buffer)
Groter, aldus CPB
 Verslechtering
 De kans bestaat dat de deelnemer
de ambitieovereenkomst als een
verslechtering ervaart. lmmers, de
onzekerheden van het systeem
worden blootgelegd zonder dat
eenvoudig duidelijk te maken is
welke (positieve) veranderingen
de ambitieovereenkomst met zich
meebrengt.
 Minder.
 Neemt misverstanden over
bijvoorbeeld niet-transparante
collectieve pensioenpotten niet
weg.
 Verder: het communiceren over
pensioenaanspraak i.p.v.
pensioengroei is minder
aansprekend

Minder bescherming bij slechte resultaten (buffer
van max. 20%)
Kleiner, aldus CPB
 Verbetering
 De deelnemer bij het persoonlijk
pensioenvermogen ziet zijn vermogen veelal
groeien en zal daardoor vanuit een
“winstframe” redeneren, in plaats vanuit een
“verliesframe” wat gebeurt bij de huidige
uitkeringsregeling: waarbij de deelnemer wat
hij krijgt afzet tegen wat hem is 'beloofd'

Ja
Zowel bij opbouw pensioen als bij
aanspraak op pensioen (dekkingsgraad
beweegt mee met de rente)
Ja

Ja
Rente zeer bepalend voor de hoogte van je
pensioen bij pensionering (mooie groeirekening
maar toch laag pensioen)
Ja

Lastig om dit systeem als ‘verplicht’ te verkopen






Beter.
Neemt misverstanden weg
Communiceren over pensioen’groei’
gedurende het arbeidsleven is
aansprekender.
De communicatie van het persoonlijk
pensioenvermogen in de uitkeringsfase
vraagt bijzondere aandacht. Het voordeel van
dit contract in de opbouwfase ("winstframe")
is een nadeel in de uitkeringsfase wanneer
het vermogen jaar op jaar daalt als gevolg
van het uitkeren van pensioen

Wat vinden de AC Rijksvakbonden?
Wij willen regels die leiden tot een goed pensioen. Wij denken dat het goed is om dat te doen in een
solidair systeem. We zijn gebaat bij meer i.p.v. minder solidariteit. Samen beleggen, samen delen in
mee- en tegenvallers, samen dragen dat mensen langer leven. Wij zijn dan ook blij met het rapport
van het Centraal Plan Bureau waarin het belang van collectieve risicodeling wordt onderstreept. We
zijn ook blij met het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarin de
WRR een pleidooi houdt om pensioen eens op de lange termijn te bekijken in plaats van de waan van
de dag te volgen.
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10.
Wist je dat?


Dat het ABP-pensioen in 2017 niet wordt geïndexeerd?
Dat dit slecht is voor de koopkracht van gepensioneerde ambtenaren?
Maar ook slecht voor de werkende ambtenaar?



Dat wie nu 65 jaar wordt volgens het CBS nog gemiddeld 19,2 jaar leeft en dus zo’n 19
jaar AOW geniet?
Toen de AOW werd ingevoerd in 1957 lag dit nog op 14,6 jaar.



Dat het CBS de “Prognose bevolking 2016-2060” heeft gepubliceerd?
Dat uitgaande van deze prognose de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en zes maanden
ligt?
In dat jaar telt Nederland 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd, bijna 30%
meer dan nu.
Verder meldt het CBS dat, ondanks de verhoging van de AOW-leeftijd, de verhouding
tussen het aantal werkenden en het aantal AOW’ers verslechtert. Nu werken er bijna 33
mensen op elke 10 AOW’ers; in 2040 zijn dat er nog maar 26 op elke 10 AOW’ers.



Dat de AOW-leeftijd per 1 januari 2022 wordt verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden?



Dat je eerder gepubliceerde Pensioenbrieven nog eens hier kunt nalezen?
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7.
KERST QUIZ – Test jouw kennis
1. Stelling: Ik moet mijn pensioen in laten gaan bij ABP
op dezelfde leeftijd als mijn AOW-leeftijd?
a) Ja
b) Nee
2. Hoeveel werknemers bouwen pensioen op bij ABP?
a) 800.000
b) 1.100.000
3. Hoeveel gepensioneerden krijgen een uitkering van ABP?
a) 750.000
b) 1.000.000
4. De premie die jaarlijks wordt betaald aan ABP is 7 miljard. Hoe groot is het pensioenvermogen
van ABP op dit moment?
a) 225 miljard
b) 375 miljard
Het kapitaal dat voor jou wordt opgebouwd bij ABP, bestaat uit
a. Premie van jezelf als werknemer
b. Premie van je werkgever
c. Rendement van ABP

5. Als je straks al je uitkeringen hebt ontvangen na pensionering, welk gedeelte van die uitkeringen
bestaat dan uit rendement van ABP?
a. 40%
b. 70%
6. En welk gedeelte van die ontvangen uitkeringen betreft de premie die je zelf als werknemer hebt
ingelegd?
a. 10%
b. 30%
7. Hoeveel wordt er jaarlijks door ABP aan uitkeringen betaald?
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