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0.
Voorwoord
De titel van deze Nieuwsbrief PENSIOEN is: “Hoe gezond is jouw pensioen”?
Want de verkoudheid is omgeslagen in een aanhoudende griep met koortsaanvallen.
“Ga rustig slapen, het komt wel goed met jouw pensioen” … die tijd komt nooit meer terug.
Sterker nog, pensioenen dreigen weer te worden gekort.
Pensioen is geen onvoorwaardelijke zekerheid. Zekerheden zijn onbetaalbaar geworden. Het
beeld van gegarandeerde pensioenen zit nog in ons hoofd. Maar die zekerheid is er niet en
komt ook niet meer terug.
Maar wat kan jij als pensioendeelnemer dan wel verwachten?
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1.
Hoe gezond is jouw pensioen?
Paradox
Dreiging van het korten op pensioenen terwijl Nederlandse pensioenfondsen ruim Euro 1300 miljard
in kas hebben. Die combinatie van korten en miljarden euro’s in kas, is voor velen een onbegrijpelijke
paradox. Onbegrijpelijk omdat niet iedereen zich realiseert dat ondanks de miljardenpot daar nog
veel meer miljardenverplichtingen tegenover staan. Verplichtingen niet alleen voor de ouderen van
nu. Maar ook voor de jongere generatie straks.
Kritische dekkingsgraad
Hoe gezond is nu het ABP pensioen? Hiervoor kijken we naar het voornaamste toetsingscriterium
voor de gezondheid van pensioenfondsen: de dekkingsgraad. En de ABP-dekkingsgraad schommelt
rond de kritische grens van ca. 90%.
Wat is dekkingsgraad?
Een zgn. graadmeter voor de financiële gezondheid.
Het laat de verhouding zien tussen de bezittingen en verplichtingen van ABP.
Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

Wel korten …
Het lijkt onvermijdelijk dat ABP de pensioenen in 2017 moet verlagen. Staatssecretaris Klijnsma gaat
nog wel onderzoeken wat er gebeurt als pensioenfondsen meer tijd krijgen om hun buffers te
herstellen. Waarom? Omdat een langere hersteltermijn betekent dat pensioenfondsen minder snel
en wat minder rigoureus hoeven te korten op pensioenuitkeringen.
… niet indexeren
Indexatie van jouw pensioen zit er in 2017 niet in. Sterker nog, de kans dat ABP de pensioenen de
komende jaren gaat indexeren is minimaal.
En vooral het niet-indexeren is nadelig voor jouw pensioen.
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Tabel: Indexatie ABP-pensioen 2009-2015
Indexatie ABP
2009
0,28
2010
0
2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
Totaal
0,28

Prijsstijging in %
1,2
1,3
2,3
2,5
2,5
1,0
0,6
11,4

Let op:
Pas vanaf 2016 geldt bij ABP indexatie op basis van prijsinflatie.
T/m 2015 gold loonindexatie (indexatie op basis van de gemiddelde stijging van de lonen in de
sectoren overheid en onderwijs). Over 2008 tot en met 2015 is nu 11,7%. Dit zal de komende jaren
alleen maar toenemen.
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2.
Pensioen en CAO-loonstijging:
steeds meer een onlosmakelijke eenheid?
De seinen staan op rood
De lage rentestand leidt tot een te lage dekkingsgraad bij de pensioenfondsen.
Naast het korten en het niet-indexeren zal die lage dekkingsgraad naar verwachting ook leiden tot
een aanzienlijke verhoging van de pensioenpremie. Een gruwel voor de werkgever die circa 70% van
de premie betalen.
De rijkswerkgever heeft al laten doorschemeren dat voor stijgende pensioenpremies de beschikbare
loonruimte voor 2017 ingezet moet worden. Er is dan geen ruimte meer om afspraken te maken over
een loonsverhoging.
Verhoging pensioenpremie voorkomen?
Ja, dat kan. Premiestijging kan worden voorkomen door de ambitie van de ABP-regeling te verlagen.
Het opbouwpercentage is daarbij de meest eenvoudige knop om aan te draaien. Dat is ook wat de
werkgevers willen: verlagen van jouw opbouw (lees: versoberen van jouw pensioen). Door de
vakbonden is dit echter resoluut van de hand gewezen.
Een hogere premie helpt weinig maar is soms toch nodig
ABP is een vergrijzend fonds met steeds meer uit te betalen pensioenuitkeringen en minder actieve
deelnemers die pensioenpremie betalen. Daardoor is het ‘premie-mes’ bot. Een 1%-punt
premiestijging leidt tot 0,1% stijging van de dekkingsgraad. Als je dan van de kritische grens 90% naar
100% moet gaan, dan zet een dergelijke premiestijging geen zoden aan de dijk.
De ABP-dekkingsgraad herstellen door alleen premieverhoging lukt niet tenzij je een verdubbeling
van de premie op tafel legt.
Dan maar niet verhogen? Nee, er is ook zoiets als ‘delen’ in het huidige stelsel. Het gaat erom dat als
het slecht gaat, de pijn wordt verdeeld.
Pensioenpremiestijgingen: een hoofdpijndossier voor de werkgever
Kostenstijgingen zijn voor de overheidswerkgevers lastig op te vangen. Zo is de rijkswerkgever
afhankelijk van de kabinetsvergoeding voor uitgaven aan arbeidsvoorwaarden. Pensioen en loon
worden beiden betaald uit de arbeidsvoorwaardenruimte. Pensioen en loon zijn daarmee
communicerende vaten: als meer geld moet worden besteed aan pensioen, zal er minder geld
beschikbaar zijn voor een loonsverhoging. En dat stelt werkgevers voor een probleem.

ABP maakt in november de hoogte van de ABP-pensioenpremie voor 2017 bekend.
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3.
Pensioenlandschap voortdurend in beweging
Wist je dat in het afgelopen decennium alle grote aanpassingen in de ABP-pensioenregeling door
wetgeving zijn afgedwongen? Dit gebeurde driemaal. In 2005 door veranderende wetgeving over
VUT, prepensioen en levensloop (VPL) en recent nog tweemaal door wijziging van het fiscale kader:
Witteveen 2014 en 2015.

Witteveen
Het Witteveenkader is in Nederland een begrip bij de heffing van belasting. Het gaat dus om de
politieke begrenzing van de fiscale facilitering van jouw pensioenopbouw. Op die manier bouw je een
pensioen op zonder dat je daar bij de inleg van de premie al belasting over hebt betaald. De ingelegde
pensioenpremie, het pensioenvermogen, is bovendien gedurende de hele periode van inleg vrijgesteld
van belastingheffing in Box 3 en kan zo belastingvrij aangroeien. Het betalen van inkomstenbelasting
wordt naar later doorgeschoven. Dat is gunstig voor jou als je met pensioen gaat, want bij de uitbetaling
van het pensioen kom je vermoedelijk in aanmerking voor een lager belastingtarief.

Wat is er de afgelopen jaren zoal veranderd aan jouw ABP-pensioen?
2014 Pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar en verlaging opbouwpercentage van
2,05% naar 1,95%
2015 Opbouwpercentage verder verlaagd van 1,95% naar 1,875/1,7% en versobering
Voorwaardelijke Inkoop
2016 Overgang loonindexatie naar prijsindexatie

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Zowel kabinet, Pensioenkamer als Bestuur ABP zijn betrokken bij de totstandkoming van de ABPpensioenregeling.
Het kabinet bepaalt de wettelijke kaders en neemt maatregelen om het pensioenstelsel betaalbaar
en houdbaar te houden.
De Pensioenkamer (vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden binnen overheid en
onderwijs) bepaalt hoe de pensioenregeling van ABP eruit ziet.
Het ABP toetst of de regeling die de Pensioenkamer heeft bepaald, uitvoerbaar is. Ook stelt ABP de
premie vast en ze bepaalt of de pensioenen gekort/geïndexeerd worden. Een belangrijk norm daarbij
is een evenwichtige belangenafweging.
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4.
Levensverwachting stijgt
De sterftekansen voor zowel vrouwen als mannen dalen nog steeds.
Ben je als meisje geboren in 2016? Dan is je levensverwachting 93 jaar.
Ben je als jongen geboren in 2016? Dan is jouw levensverwachting 90,1 jaar.
Verwacht wordt dat de levensverwachting van jongens en meisjes die over 50 jaar worden geboren
verder stijgt met 3 à 4 jaar.
Het Actuarieel Genootschap waarschuwt dat door deze stijging van de levensverwachting de AOW
verder opgehoogd moet worden. De eerstvolgende vaststelling van de nieuwe AOW-leeftijd is op
1 januari 2017. Mocht begin 2017 inderdaad het besluit vallen de AOW-leeftijd te verhogen, dan
gebeurt dit pas in 2022.

Verder zou de pensioenrichtleeftijd mogelijk al in 2018 (in plaats van 2019) naar 68 jaar moeten. Zo
meldt het Actuarieel Genootschap.

Achtergrondinfo pensioenrichtleeftijd:
Simpel gesteld: jouw mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen worden beperkt oftewel je zal
langer moeten doorwerken om eenzelfde pensioenopbouw te bereiken.
Mocht het kabinet besluiten de pensioenrichttijd inderdaad in 2018 te verhogen, dan zijn de sociale partners
bij het ABP gedwongen om te gaan onderhandelen over het ABP-pensioen. Waarom? Anders wordt de
gehele pensioenregeling fiscaal onzuiver en worden alle premies fiscaal belast.
Wist je dat verhoging van de pensioenrichtleeftijd ook in 2014 is gebeurd.
Het kabinet bepaalde toen dat per 1 januari 2014 de pensioenrichtleeftijd voor jouw aanvullend pensioen
omhoog moest van 65 jaar naar 67 jaar. Hoe verliep dit? Door per 1 januari 2014 je belastingvrije
pensioenopbouw te verlagen. Dit is het zgn. Witteveen kader.
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5.
Werknemers willen gemiddeld het liefst stoppen als
zij 61 jaar zijn
Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat oudere werknemers nog
steeds gemiddeld willen stoppen met 61 jaar. Deze voorkeur is de afgelopen jaren niet gewijzigd.
Dit staat in schril contrast met de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd van 65 jaar naar
67 jaar in 2021. Daarna kan de AOW leeftijd nog worden verhoogd als de levensverwachting verder
oploopt.

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en uiteindelijk 67 jaar in 2021.
Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dit wordt jaarlijks
vastgesteld.
Per 1 januari 2017 wordt voor het eerst bezien wat de levensverwachting is en of dit
aanleiding geeft om de AOW-leeftijd in 2022 te verhogen. 5 jaar later dus. Vooralsnog
gebeurt een dergelijke verhoging in stappen van 3 maanden.

Uit het onderzoek blijkt dat:
1. Zowel onder mannen als onder vrouwen die de vijftig zijn gepasseerd, het aandeel werkenden
sterk daalt.
2. De (ervaren) gezondheid een belangrijke invloed heeft op het langer doorwerken.
3. Oudere werknemers weinig van baan wisselen. Van de werkenden van 55 tot en met 64 jaar is
nog geen 5% in de afgelopen twee jaar bij een andere werkgever gaan werken.

Gelet op de nu al grote kloof tussen gewenste en officiële pensioenleeftijd vraagt het SCP zich af of er
wel genoeg maatschappelijk draagvlak is voor een verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Zeker
omdat de arbeidsdeelname van ouderen nog steeds relatief gering is.

i vraagstelling bij een controlegroep let
vinden al je pensioenfonds de
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6.
Kan je nog steeds met 60 jaar met pensioen?
Ja, je kunt nog steeds vanaf 60 jaar met pensioen. Maar als je eerder dan 5 jaar voor je AOW-leeftijd
met pensioen gaat, moet je een intentieverklaring tekenen.
Voor wie geldt dit?
De nieuwe regels gelden voor iedereen die eerder dan vijf jaar dan de AOW-leeftijd gedeeltelijk of
geheel met pensioen gaat.
Wat verandert er?
Wil je jouw pensioen laten ingaan vanaf 60 jaar maar eerder dan vijf jaar voor jouw AOW-leeftijd?
Dat kan alleen als je voor hetzelfde percentage dat je pensioen opneemt (minimaal) minder gaat
werken. Je moet dit bevestigen in een zogenoemde 'ABP-intentieverklaring'.
Wat moet je doen?
Als je pensioen aanvraagt, ontvang je de intentieverklaring. Je verklaart daarmee dat je niet meer
pensioen aanvraagt dan waarvoor je minder gaat werken. En dat je niet van plan bent om die uren in
de toekomst weer te gaan werken

AC Rijksvakbonden - Pensioennieuwsbrief Oktober 2016

10

7.
Pensioenroof door Brussel – waar of niet waar?
Net voor de zomer bereikte de Europese Unie een akkoord over een wijziging van de richtlijn voor
Europese pensioenfondsen, de zogenoemde IORPII-richtlijn (Institutions for Occupational
Retirement Provision). In de pers werd de indruk gewekt dat de Europese Unie in Brussel meer
zeggenschap krijgt over de pensioenen? Dit leidde bij leden tot de vraag: klopt dit en wat betekent
dit dan voor mijn pensioen?

Wat is IORP eigenlijk?
IORPII-richtlijn is een herziening van een richtlijn die in 2003 is vastgesteld. Deze richtlijn
schrijft voor waaraan pensioenfondsen in de Europese Unie, dus ook de Nederlandse
pensioenfondsen, moeten voldoen. De IORP-richtlijn is in juni aangepast omdat de Europese
Commissie internationale activiteiten van pensioenfondsen wil bevorderen en meer toezicht
wil hebben op de risico’s die pensioenfondsen lopen.
De Juridische basis
Het EU-Verdrag heeft met het Verdrag van Lissabon een wettelijk-juridisch systeem
geïntroduceerd voor bestuurlijke regelgeving in de Europese Unie (EU). In het EU-Verdrag zijn
algemene delegatiebepalingen en uitvoeringshandelingen neergelegd die in lagere EUregelgeving moeten worden uitgewerkt. Zo werd de vorige pensioenfondsenrichtlijn (IORPI),
door Nederland in 2006 in de wetgeving geïmplementeerd. Hetzelfde gebeurt nu met de
nieuwe richtlijn IORPII. Zo wordt bewerkstelligd dat burgers en/of instellingen in voorkomend
geval een beroep kunnen doen op datgene dat op Europees niveau is afgesproken.

1.
Nederlandse pensioenfondsen kunnen straks naar andere EU-landen worden overgeheveld.
Deels waar.
Maar dit was overigens al langer mogelijk.
In de nieuwe richtlijn is juist opgenomen dat de belangen van deelnemers beter beschermd worden
als een pensioenregeling verhuist naar een ander land. Hoe? Omdat nu op Europees niveau is
vastgelegd dat de nationale toezichthouder (bij ons De Nederlandse Bank oftewel DNB) bij
collectieve waardeoverdracht naar een pensioenfonds in een andere lidstaat een verbod kan
opleggen.
Maar dat kan nu toch ook al? Nee, in de huidige Pensioenwet zijn geen criteria opgenomen op basis
waarvan DNB een collectieve waardeoverdracht kan tegenhouden. Door deze nieuwe richtlijn kan de
DNB een verhuizing van een pensioenfonds naar het buitenland blokkeren wanneer de Nederlandse
regels niet goed worden nageleefd en wanneer de zaken niet goed zijn geregeld voor de
pensioengerechtigden en gepensioneerden die in Nederland achterblijven. Bovendien moeten de
pensioendeelnemers akkoord gaan als hun pensioenfonds naar het buitenland wil verhuizen.
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Dubbele sloten
Het wordt voor pensioenfondsen eerder lastiger dan makkelijker om naar het buitenland te
verhuizen.
Er is een dubbel slot bij de toezichthouders want de toezichthouders van beide lidstaten
moeten instemmen met de overgang.
En er is een dubbel slot bij de deelnemers aangezien er toestemming nodig is van de
werkgever en van de meerderheid van de deelnemers. Bovendien hebben de individuele
deelnemers bezwaarrecht ten aanzien van overdracht van de opgebouwde pensioenen.

2.
De Europese Unie krijgt door de nieuwe richtlijn nog meer zeggenschap over mijn pensioen
Niet waar.
“Het blijft Nederlands geld van de Nederlandse deelnemers” (staatssecretaris Jette Klijnsma).
De pensioenrechten en –aanspraken worden niet aangetast door IORPII en de EU krijgt niet meer te
zeggen over Nederlandse pensioenen. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat sluit aan bij het
Nederlandse stelsel. Er is geen sprake van (verdere) harmonisering van kapitaalseisen, er zijn geen
gedelegeerde bevoegdheden voor de Europese Commissie, er is geen verplichting om een bewaarder
aan te stellen voor DC-pensioenregelingen (zoals de ABP-pensioenregeling) en de vereisten op het
gebied van communicatie en governance zijn sterk in detail verminderd.
3.
Voor wat betreft de informatievereisten hebben de regels op enkele punten gevolgen voor de
Nederlandse Pensioenwet
Waar.
Zo zullen op het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) ook een slechtweerscenario bij het te
verwachten pensioen, de mate waarin het pensioen gegarandeerd is, een uitsplitsing van de kosten
en de dekkingsgraad van het pensioenfonds moeten worden opgenomen. Het gaat hierbij om
informatie die in Nederland wel beschikbaar is, maar op grond van de wet pensioencommunicatie in
het Pensioenregister of in de Pensioen 1-2-3 is opgenomen. Daarnaast moet de deelnemer niet één
maand maar drie maanden voorafgaand aan het doorvoeren van een korting daarover worden
geïnformeerd.
4.
De gevolgen van deze richtlijn voor de ABP deelnemer?
Volgens het ABP zal de IORPII weinig gevolgen hebben voor deelnemers van Nederlandse
pensioenfondsen.
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8.
Vragen en Antwoorden over het nabestaandenpensioen en
stoppen met werken
Het nabestaandenpensioen dat jouw partner ontvangt als je komt te overlijden voor je 67e kan
lager uitvallen dan je verwacht of kan zelfs komen te vervallen als je stopt met werken.
Kijk maar eens naar de volgende vragen en antwoorden.
Wat als je stopt met werken en volledig met pensioen gaat?
Als je stopt met werken en op deze datum ook volledig met pensioen gaat, behoud je de aanspraak
op het nabestaandenpensioen bij overlijden voor 67 jaar opgebouwd tot de ontslagdatum.
Wat als je stopt met werken en gedeeltelijk met pensioen gaat?
Als je stopt met werken en op deze datum ook gedeeltelijk met pensioen gaat, behoud je de
aanspraak op het nabestaandenpension bij overlijden voor 67 jaar opgebouwd tot de ontslagdatum.
Wat als je stopt met werken en een nieuwe baan vindt binnen overheid en onderwijs?
Als je in de nieuwe baan jouw inkomen hoger of lager is, kan daardoor de hoogte van het
nabestaandenpensioen wijzigen.
Wat als je stopt met werken en een nieuwe baan vindt buiten overheid en onderwijs?
Je kunt jouw pensioen overdragen naar een ander pensioenfonds. Als je jouw pensioen niet
overdraagt, dan kan je er voor kiezen om jouw nabestaandenpensioen bij het overlijden voor je 67e
te verhogen. Dit doe je door een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in
nabestaandenpensioen. Dit kan je aangeven nadat je van ABP een ‘pensioenoverzicht einde
deelneming’ hebt ontvangen. Dit ontvang je 3 maanden nadat je bent gestopt met werken.
Wat als je stopt met werken en niet met pensioen gaat of geen nieuwe baan vindt?
Als je stopt met werken en nog niet met pensioen bent gegaan, vervalt het nabestaandenpensioen
bij overlijden voor 67 jaar. 3 maanden nadat je stopt met werken, ontvang je van ABP een
‘pensioenoverzicht einde deelneming’. Hierop zie je hoeveel je hebt opgebouwd en hoeveel je
partner ontvangt als je komt te overlijden. Je kunt er dan nog voor kiezen om jouw
nabestaandenpensioen bij overlijden voor jouw 67e te verhogen door een deel van jouw
ouderdomspensioen om te zetten.
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9.
Wist je dat?



Om gepensioneerden enigszins te compenseren voor de misgelopen indexatie, het kabinet in
2017 de ouderenkorting met ca. € 100 per jaar verhoogt?
Daarnaast gaat de zorgtoeslag en de huurtoeslag omhoog.’



ABP een interactieve video geeft waarin voor medewerkers duidelijk wordt wat veranderingen
als samenwonen, trouwen, echtscheiding of werkloosheid voor het pensioen hebben?
Bekijk de video



Het kabinet in 2020 een nieuwe pensioenstelsel mogelijk wil maken met meer ruimte voor
maatwerk en keuzemogelijkheden?
Maar een nieuw stelsel de huidige financiële problemen niet zal oplossen?
Dat over de toekomst van het nieuwe pensioenstelsel en jouw pensioenregeling nog het nodige
overleg gevoerd wordt?



Dan toch maar opteren voor Het Plakband Pensioen en zodoende op je 55e met pensioen?
Het kán, aldus schrijver en journalist Gerhard Hormann in zijn boek ‘Het Plakband Pensioen”.
Kwestie van slim plannen en keuzes maken. Uitgavenpatroon aanpassen, hypotheek aflossen en
een part time baantje. En zo ‘plak’ je als het ware door een combinatie van maatregelen zelf je
pensioen aan elkaar. Het is niet zo solide als een echt pensioen maar je hoeft er ook niet zo lang
op te wachten, zo stelt de schrijver.
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