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Voorwoord

Vroegtijdig pensioen
een luxegoed?
Wordt pensioen het toneel van nieuwe ongelijkheid oftewel een
nieuw luxegoed? Weinig sociale ingrepen hebben zoveel
bijgedragen aan de verkleining van de kloof tussen arm en rijk als
de AOW-invoering.
Dan is het wrang dat de ophoging
van de AOW-leeftijd die kloof
weer vergroot. Want het opschuiven van de AOW-leeftijd pakt
voor lageropgeleiden veel negatiever uit dan voor hogeropgeleiden. Is dit rechtvaardig?

En dan het verhaal van de 'persoonlijke pensioenpotjes en bijpassende dekseltjes' oftewel 'het
Nieuwe Pensioenstelsel'...
Het lukt de SER maar niet om een
eind aan dit verhaal te breien.
Maar de hoofdgedachte is om de
huidige collectieve pot van 1.400
miljard euro te verdelen over
individuele potjes. Gaat dat geen
ruzie geven?

ABP heeft overigens al geëxperimenteerd met 'persoonlijke
potjes'. Daarvoor werd binnen de
huidige pensioenregeling teruggerekend wat je aan premie inlegt
en hoeveel rendement daarvoor is
behaald. En ja, dat leidde tot meer
interesse voor pensioen, zo meldt
ABP. Maar of bij een nieuwe
financiële crisis bij deelnemers het
vertrouwen overeind blijft?

AC Rijksvakbonden

Verrassend wellicht, maar er
komen nog steeds jaloerse pensioenblikken vanuit het buitenland.
Wat zouden we in Nederland
moeten doen: minder mopperen,
duidelijker communiceren ‘zodat
mensen begrijpen dat het toekomstige pensioen een flexibele
belofte is’, aldus David Pitt-Watson, Brits deskundige op het
gebied van sociaal verantwoord
investeren en pensioenen (en
oud-adviseur van Tony Blair en
Gordon Brown).
Tot slot: besef dat pensioen altijd
afhankelijk blijft van veel onzekere factoren. Individuele potjes
maken jouw pensioen misschien
transparanter maar niet goedkoper of zekerder.
Veel leesplezier!

Een warme groet,
Angelique Kansouh

AC Rijksvakbonden is een onderdeel
van de vakorganisatie Ambtenarencentrum.
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De Unie
Deze vijf vakbonden, allen binnen de
sector Rijk, hebben besloten om heel
nauw samen te werken onder de naam
AC Rijksvakbonden.
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Persoonlijke potjes en bijpassende dekseltjes

Het nieuwe pensioenstelsel
De SER is er (medio september) nog niet helemaal uit. Maar het
plan is om de huidige collectieve pot van 1.400 miljard euro te
verdelen over individuele potjes. Gaat dat geen ruzie geven?
Wat is het probleem?

Het nadeel van de pensioenbelofte van nu
is dat er grote buffers nodig zijn. Daardoor
zijn pensioenen jarenlang niet geïndexeerd. Je hebt dan als gepensioneerde
weliswaar een zeker pensioenbedrag maar
je koopkracht holt achteruit. Dat tast het
vertrouwen in het huidige systeem aan.

Indexatie

Door de lage rekenrente stijgen de pensioenuitkeringen al jaren niet meer mee
met de inflatie.
De totaal gemiste indexatie bij ABP over
2008-2016 is 11,9%.

Wat is de oplossing?

Waar de meeste mensen nu nog hun
pensioen opbouwen in een grote, collectieve pensioenpot doen ze dat straks in
‘persoonlijke pensioenpotjes’. Een pensioenfonds belegt vervolgens – vergelijkbaar
met nu – de inleg van alle potjes samen.
Daarnaast komt er een soort reservepot,
waarmee financiële risico’s collectief
worden gedeeld. In gunstige economische
tijden gaat daar een deel van de beleggingsopbrengst in. In slechte tijden gaat er
geld uit naar de pensioenen.

Wat vindt de politiek?

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen
allemaal dat het pensioenstelsel wordt
herzien, zodat er persoonlijke pensioenpotten komen met gedeelde risico’s.
Daarnaast willen VVD en D66 de keuze bij
welk fonds je pensioen opbouwt (de zgn.
pensioendekseltjes) zoveel mogelijk aan de
deelnemers overlaten.

En waarom is de SER er nog niet uit?

De SER wilde dit voorstel al direct na de
Tweede Kamerverkiezingen presenteren, maar
de werkgevers en vakbonden zijn nog niet
definitief akkoord. Vakbonden willen eerst
weten wat het nieuwe stelsel in de praktijk
betekent voor verschillende leeftijdsgroepen.
Pensioenfondsen zijn dus nog druk aan het
rekenen. Persoonlijke potjes zouden kunnen
leiden tot meer ontevredenheid. Uit een
kleine steekproef bleek dat 66% van degenen
die al een individuele pensioenrekening
hadden (bijvoorbeeld bij een particuliere
verzekeraar) minder pensioen ontvingen dan
verwacht. Onder gepensioneerden in het
huidige stelsel valt het pensioen bij slechts
24% tegen.

Maken individuele potjes een einde aan de
discussie?

Je kunt in je individuele potje precies zien wat
er gebeurt met je premie. Meer transparantie
dus. Maar er komt meer onzekerheid over de
hoogte van het pensioen voor terug.
Stel dat jij je individuele pot omzet in een
pensioenuitkering, dan kan je teleurgesteld
zijn over de hoogte van die uitkering. Dat
komt omdat er anders dan nu, niet meer een
vastgesteld bedrag wordt beloofd dat je met
je pensioen krijgt uitgekeerd.
Maar het ligt genuanceerd: ook het huidige
pensioen bleek onzeker de afgelopen jaren.
Pensioenen, in welk stelsel dan ook, blijven
altijd afhankelijk van veel onzekere factoren
zoals de rendementen van beleggingen en de
ontwikkeling van de rente.
Persoonlijke potjes kunnen wellicht zorgen
voor meer transparantie (duidelijke relatie
tussen wat je inlegt en wat je eruit haalt)
maar ze maken pensioen niet goedkoper of
zekerder.=

Rolverdeling:
•
•
•
•
•

SER schrijft advies aan kabinet.
Nieuw kabinet komt mogelijk met passage in regeerakkoord over een nieuw pensioenstelsel.
Kabinet bepaalt wetgeving hiervoor.
Bij verplichte oplegging van een nieuw pensioenstelsel aan pensioenfondsen zullen werkgever/
vakbonden in de Pensioenkamer de gevolgen bezien voor de ABP-regeling en de ABP-deelnemers.
ABP voert de nieuwe ABP-pensioenregeling uit.
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De gezonde levensverwachting,
dat wil zeggen: de leeftijd tot
waarop je gemiddeld genomen
gezondheidsklachten krijgen,
bedraagt:
• voor hogeropgeleiden
ongeveer 72 jaar
• voor lageropgeleiden
ongeveer 53 jaar
Meer info: klik hier.

Is de AOW-wet rechtvaardig?
Wordt vroegtijdig pensioen
steeds meer een luxegoed?
Ooit gingen ze ongeveer gelijktijdig met pensioen. Maar inmiddels
gaan hogeropgeleiden gemiddeld ruim een jaar eerder met pensioen
dan lageropgeleiden. En de verwachting is dat dit verschil door het
opschuiven van de AOW-leeftijd verder zal toenemen.
Is dat rechtvaardig?

Nee, niet als je weet dat lageropgeleiden:
• vaak veel eerder actief zijn op de
arbeidsmarkt dan hogeropgeleiden
• vaker dan hogeropgeleiden in fysiek
zware beroepen werken
• een lagere levensverwachting hebben
dan hogeropgeleiden
• vaak te weinig vermogen kunnen
opbouwen om eerder met pensioen te
gaan (wat mensen met een hoger
inkomen wel kunnen).
Kortom: een vroegtijdig pensioen wordt
dus steeds meer een luxegoed.

'Zorg ervoor dat je je tijdig omschoolt', zo
roept de politiek en de werkgever

Alleen maar roepen dat mensen zich tijdig
moeten laten omscholen is mooi, maar de
praktijk blijkt weerbarstiger. Zeker, de
werknemer heeft hierin ook een eigen
verantwoordelijkheid. Maar werkgevers
doen nog te weinig in hun personeelsbe-
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leid. Scholing komt ook dikwijls te laat. Het
zou daarom beter zijn om levenslang leren
echt serieus te gaan nemen.

Biedt een flexibele AOW-leeftijd een oplossing?

Het idee was dat mensen de keuze krijgen
om eerder met AOW te gaan, als ze in ruil
een levenslang lagere uitkering accepteren.
Maar flexibilisering van de AOW-leeftijd
helpt niet de werknemers voor wie deze
flexibilisering is bedoeld (o.a. werknemers in
zware beroepen met lage inkomens) want
deze werknemers hebben vaak te weinig
aanvullend pensioen om financieel gezond
eerder met pensioen te gaan.

Vakbonden trekken aan de bel

Vakbonden vinden dat een nieuw kabinet
een rem moet zetten op de verhoging van
de AOW-leeftijd. Daarnaast moeten er
maatregelen komen waardoor mensen ook
echt gezond hun pensioen kunnen halen. =
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ABP zet bijl in
misvatting
pensioen

Er zijn veel misvattingen over pensioen (zie ook Nieuwsbrief Pensioen April).
Wellicht ook bij jou. Heb je bijvoorbeeld nu het beeld dat er straks geen
pensioen meer voor jou over is? Of denk je dat je meer premie betaalt (of
hebt betaald) dan dat je nu of straks uitgekeerd krijgt?
Je bent niet de enige.
•
ABP wil de deelnemer dan ook meer inzicht
geven in het eigen pensioen via een experiment met persoonlijke pensioenpotjes.
Want terwijl de traditionele pensioenoverzichten, zoals het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), vooral laten zien hoe hoog de
uitkering is die je ná jouw pensionering
mag verwachten, laat de ‘persoonlijke
pensioenpot’ je zien:
• hoeveel premie je hebt ingelegd
• hoeveel premie door de werkgever is
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ingelegd
welk deel van het vermogen te danken
is aan het ABP-beleggingsrendement.

Wat was het resultaat van dit experiment?
De eerste resultaten zijn positief, zo meldt
ABP. Van de 3.000 deelnemers aan het testpanel wil 94% jaarlijks bericht worden over
zijn ‘persoonlijke pensioenpot’ en bij 80%
leidde het tot meer interesse in zijn pensioen. Ook werd voor de deelnemers duidelijk dat ze veel meer terugkrijgen dan ze
zelf inleggen. =
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Akkoord over aanpassing
van de ABP-regeling
Voordat je verder leest; nee, dit heeft niks te maken met een compleet nieuw
pensioenstelsel waar op dit moment de SER druk mee bezig is. Het gaat hier
enkel om aanpassingen van de huidige ABP-regeling per 1 januari 2018.
Waarom aanpassingen?
1.

Vanwege verhoging van de fiscale
pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68
jaar, opgelegd door wetgeving. Hierdoor moet de ABP-pensioenrekenleeftijd aangepast worden.
2. Om de regeling te vereenvoudigen op
de punten van nabestaandenpensioen,
pensioenopbouw tijdens WW en
arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze
wijzigingen bevatten voor velen een
verbetering. Daar waar groepen nadeel
ondervinden, zijn zoveel mogelijk
compenserende maatregelen afgesproken.

Wat betekent dit voor de huidige ABPgepensioneerden?

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER
FISCALE PENSIOENRICHTLEEFTIJD

Niets.
Alleen in geval er sprake is van een nabestaandenpensioen en hertrouwen wijzigt
de regeling (ten positieve).

De pensioenrichtleeftijd is
belangrijk voor je pensioenopbouw. Het is onderdeel van een rekensystematiek die o.a. bepaalt
hoeveel pensioen je per
jaar mag opbouwen op een
fiscaal voordelige manier.
De pensioenrichtleeftijd
bepaalt dus de hoogte van
je pensioenopbouw per
jaar.

Waarom deze wettelijke
verhoging?

Sinds 2014 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan
de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Het
Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) stelt deze
vast. Voor de berekening
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Verhoging pensioenrekenleeftijd naar 68
jaar vanaf 2018

Vakbonden en pensioenfonds ABP moeten
de ABP-regeling laten aansluiten op de
wetswijziging.
De premieruimte die vrijvalt door verhoging van de pensioenrichtleeftijd is (deels)
gebruikt voor verbeteringen/compenserende maatregelen en (deels) om de (eind
2016) aangekondigde premiestijging te
matigen.

Wat betekenen al deze maatregelen voor
de ABP-premie?

Door de veranderingen stijgt de pensioenpremie in 2018 minder hard dan verwacht
eind vorig jaar. In plaats van 23,7% bedraagt de premie in 2018 22,89%. Van deze
premie blijft de werkgever 70% betalen.

Meer info over het Pensioenakkoord:
klik hier. =

van de jaarlijkse maximaal
toegestane fiscale pensioenopbouw gebruikt men
de pensioenrichtleeftijd als
‘rekenleeftijd’.
De gemiddelde levensverwachting op 65-jarige
leeftijd in 2018 bedraagt
volgens het CBS 21,31 jaar.
De pensioenrichtleeftijd
gaat als gevolg daarvan
met ingang van 1 januari
2018 met een vol jaar
omhoog: van 67 naar 68
jaar.

Wat betekent de verhoging van 67 naar 68 jaar?

Het maximale opbouwpercentage blijft 1,875%.
Je kan dus vanaf 1 januari
2018 nog steeds fiscaal
gefaciliteerd een levens-

lange uitkering van
1,875% van het middelloon opbouwen maar
daarbij moet bij de berekening worden uitgegaan
van een pensioenuitkering
die ingaat van 68 jaar en
niet meer van 67 jaar.
Let op:
De verhoging van de
pensioenrichtleeftijd heeft
geen invloed op jouw vóór
1 januari 2018 opgebouwde pensioenaanspraken en
–rechten.
Ook staat de verhoging
van de pensioenrichtleeftijd los van de feitelijke
ingangsdatum van je
pensioen. Bij ABP kan je
nog steeds met 60 jaar
met pensioen gaan.
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Waar / Niet waar

1
2
3

Het partnerpensioen wordt vanaf 1-1-2018 fors
versoberd.
Niet waar

Het partnerpensioen wordt juist verbeterd: zie kader rechts.
NB: Voor een aantal deelnemers leidt de combinatie van deze
twee maatregelen ertoe dat zij uiteindelijk minder uitkering
van het ABP ontvangen. De meeste deelnemers zullen door
deze maatregelen juist meer uitkering van het ABP ontvangen.
Wil je een uitgebreide vergelijking hiervan?
Mail dan naar info@rijksvakbonden.nl.

Het wezenpensioen wordt per 1-1-2018 verminderd.
Niet waar

Het wezenpensioen wordt per 1 januari 2018 op twee punten
verbeterd voor nieuwe gevallen.
1. Het wezenpensioen gaat per 1 januari 2018 juist omhoog,
en wel van 10% naar 14% van het ouderdomspensioen.
2. Ook gaat de leeftijd omhoog als er geen eigen inkomen is.
Nu is het wezenpensioen nog tot 21 jaar. Vanaf volgend
jaar wordt dat tot 25 jaar.

De aanpassingen in de pensioenregeling zijn een
ordinaire bezuinigingsmaatregel die veel mensen
in de problemen brengen.
Niet waar

Het bestuur van het ABP dreigde de ABP-regeling niet meer uit
te voeren in de huidige vorm omdat deze te complex was
geworden. Dat is de reden dat de vakbonden en de werkgevers
in de Pensioenkamer de pensioenregeling hebben vereenvoudigd. Dat het geen bezuinigingsmaatregel is geweest, blijkt
ook uit het feit dat alle maatregelen om de complexiteit te
reduceren uiteindelijk duurder zijn, waardoor de premie voor
deze onderdelen verhoogd wordt. In zijn totaliteit heeft deze
complexiteitsreductie dus juist extra geld gekost. Het klopt wel
dat een beperkt aantal deelnemers minder uitkering ontvangen dan in de huidige situatie het geval was geweest en dit
kan inderdaad tot problemen leiden. Overigens geldt dit alleen
voor nieuwe gevallen.
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De ABP-uitkering voor partners van
overleden ABP-deelnemers bestaat
uit:
• het partnerpensioen en
• eventueel een ANW-compensatie (Algemene Nabestaanden
Wet)
Wie een partner verliest, kan in
Nederland een nabestaandenuitkering ANW van de overheid krijgen.
Dit is geregeld in de Algemene
nabestaandenwet. In de huidige
ABP-regeling zit een compensatie
indien de partner geen recht zou
hebben op deze ANW-uitkering.
Deze compensatie vervalt per
1-1-2018. Let op: dit geldt alleen
voor nieuwe gevallen.

Verbeteringen nabestaandenpensioen per 1-1-2018?
• Het nabestaandenpensioen
vóór AOW-leeftijd verandert
van een verzekering in een
spaarpot. Groot voordeel van
deze wijziging is dat je het
nabestaandenpensioen nu ook
mee kunt nemen naar een
nieuwe werkgever. In de huidige situatie vervalt het nabestaandenpensioen als je naar
een niet-ABP-werkgever gaat.
Je partner ontvangt bij overlijden dan geen nabestaandenpensioen over de jaren dat je
voor een ABP-werkgever
gewerkt hebt.
• Als een nabestaandenpensioen
eenmaal is ingegaan, wordt die
niet meer verlaagd als de
partner van de overleden
deelnemer hertrouwt. Dat is nu
wel het geval.
NB: dit is de enige wijziging die
ook geldt voor mensen die nu al
een nabestaandenuitkering
krijgen.
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Wist je dat...
•
•

•

de kostendelersnorm AOW niet wordt
ingevoerd?
een alleenstaande AOW’er die met zijn
kind een huis deelt, ook in de toekomst
recht houdt op een hoge AOW-uitkering?
het (demissionair) kabinet dit besluit
heeft genomen omdat niet duidelijk
werd of de invoering van de maatregel
effect heeft op de zorg van kinderen
voor hun ouders op leeftijd?

•

werknemers gemiddeld tot hun 63e
willen blijven werken?
Dat blijkt uit de laatste Nationale
Enquête Arbeidsomstandigheden door
het CBS en TNO.

•

Samen Met Pensioen steeds lastiger
wordt?
er nu een gestage groei van het aantal
werkende tweeverdieners onder
60-plussers is?
velen van hen samen met pensioen
willen gaan, maar schrikken van het
prijskaartje?
door de stijging van de AOW-leeftijd
de jongere partner nu soms extra lang
moet doorwerken nadat de oudere
partner is gestopt?

•
•
•

•
•

ten opzichte van een jaar geleden de
dekkingsgraden van pensioenfondsen
aanzienlijk zijn verbeterd?
bij de huidige dekkingsgraden de kans
beperkt is dat er volgend jaar fondsen
zullen moeten korten?
Dekkingsgraad ABP op 31 augustus:
98,2% (= gemiddelde dekkingsgraad
over de laatste 12 maanden)
Deze beleidsdekkingsgraad bepaalt of
ABP moet korten. Bijvoorbeeld: is de
beleidsdekkingsgraad langer dan 5 jaar
lager dan 104,2%? Dan moet ABP de
pensioenen verlagen.
Meer info over de financiële situatie bij
ABP: klik hier.

•

•

een Tweede Kamerlid een wetsvoorstel heeft
ingediend om de rekenrente van pensioenfondsen 5 jaar lang te verhogen van zo’n
1,3% nu naar minimaal 2%?
het voorstel vooral bedoeld is om te voorkomen dat pensioenfondsen die al langer dan 5
jaar kampen met te lage dekkingsraden,
moeten gaan korten?
Standpunt demissionair staatssecretaris
Klijnsma bij eerdere rentevoorstellen.
De rente in ontwikkelde economieën is sinds
de jaren ’80 gedaald. Een lage rente maakt
het opbouwen van een pensioen duurder.
Verhogen van de rekenrente betekent dat
een deel van het pensioenvermogen op de
korte termijn gebruikt kan worden voor
pensioen-indexatie. Dat is vooral positief voor
de oudere deelnemers. Als de werkelijke rente
vervolgens niet op korte termijn stijgt tot
boven de gekozen rekenrente, dan is er een
tekort voor toekomstige gepensioneerden.

Opmaak van deze nieuwsbrief: Chris Regtop
Nieuwsbrief Pensioen - September 2017

8

