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Voorwoord

Langer + 
Langer = 
Eerder
Wat kan de wereld snel veranderen. Wie in 2000 zijn 65e 
verjaardag vierde, was waarschijnlijk al een paar jaar met 
pensioen. Dat is nu wel anders. Veel mensen met een baan 
stoppen nu na hun 65e verjaardag.
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Een warme groet,
AC Rijksvakbonden

Stel, je wint de loterij en je mag 
kiezen: deze nazomer een week-
end Rome, over vijf jaar een week 
naar New York of over twintig jaar 
een rondreis door Azië.

Velen kiezen voor Rome, want hoe 
verder de toekomst ligt, hoe 
moeilijker het is om je hierbij iets 
voor te stellen. We hebben de 
neiging om leuke dingen naar 
voren te halen en vervelende zaken 
naar achter te schuiven. Met 
pensioen net zo. Het idee dat je tot 
na je zeventigste moet werken, 
doet de meeste jongeren weinig. 
Dat duurt nog meer dan dertig 
jaar. Geen idee hoe je (arbeids)
leven er dan uitziet. Gaan bijvoor-

beeld leren, werken en pensioen 
door elkaar heen lopen, moet je 
nadenken over een tweede 
carrière, moet je zelf gaan (bij)
sparen voor pensioen mocht je 
toch niet tot na je zeventigste 
willen blijven doorwerken?

Langer + langer = eerder! 
Het blijft lastig maar realiseer je 
dat langer leven en langer wer-
ken, ook betekent: eerder naden-
ken over je (financiële) toekomst.

AC Rijksvakbonden

• NCF
• Justitievakbond JUVOX
• VPW
• VCPS
• De Unie
Deze vijf vakbonden, allen binnen de 
sector Rijk, hebben besloten om heel 
nauw samen te werken onder de naam 
AC Rijksvakbonden.

AC Rijksvakbonden is een onderdeel van 
de vakorganisatie Ambtenarencentrum.

NCF
Strevelsweg 700 / 305
3083 AS  Rotterdam 
Telefoon: (010) 410 16 58
E-mail: mijnncf@ncf.nl
Website: www.ncf.nl

Justitievakbond Juvox
Ametisthorst 20
2592 HN  's-Gravenhage
Telefoon: (070) 315 51 18
E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl
Website: www.juvox.nl

VPW
Snouckaertlaan 32
3811 MB  Amersfoort
Telefoon: (033) 465 06 91
E-mail: info@vpwnet.nl
Website: www.vpwnet.nl

VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN  Den Haag
Telefoon: (070) 315 51 24
Email: bestuurvcps4@hotmail.com
Website: www.vcps.nl

De Unie
Multatulilaan 12 
4103 NM  Culemborg
Telefoon: (0345) 85 19 63
Email: info@unie.nl
Website: www.unie.nl

Suggesties voor de Nieuwsbrief Pensioen? Mail ons opinfo@rijksvakbonden.nl

Deze Pensioenbrief hebben we met de 

grootste zorg samengesteld. Toch 

kunnen er fouten ingeslopen zijn. Aan 

deze informatie kunnen daarom geen 

rechten worden ontleend.
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Verschillen in levensverwachting tussen 
laagste en hoogste inkomens groeit

Volgens het CPB (Centraal Plan Bureau) komen de verschillen in leeftijdsverwachting niet 
alleen door fysiek zware arbeid. Ook slechtere leefgewoonten zoals roken, drinken, 
ongezond eten en weinig beweging spelen een rol.

De overheid kan proberen om op leefgewoonten de verschillen te verkleinen. Bijvoorbeeld 
door afspraken te maken met de voedingsindustrie over het verminderen van suiker en 
zout in producten. Of door het verbieden en verhogen van prijzen van ongezonde produc-
ten. Want, zo blijkt uit de gedragseconomie, alleen vrome teksten helpt niet.

* Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement is een 
denktank en kennisnetwerk. Ze spant zich in om een beter begrip van de 
economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude 
dag’ in Nederland en Europa te bevorderen.
Ze doet dit onder meer via kennisontwikkeling door onafhankelijk weten-
schappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties.

Hoewel de gemiddelde levensverwachting 
in Nederland stijgt, zijn de verschillen in 
levensverwachting hardnekkig. Zo is de 
afgelopen tien jaar de levensverwachting 
voor vrouwen met de allerlaagste inko-
mens met zeven maanden gedaald (onder-
zoek van Netspar*). Daarnaast neemt het 
verschil in levensverwachting tussen de 
laagste en hoogste inkomens toe.

Een voorbeeld
De levensverwachting van een 40-jarige 
vrouw uit de 10% huishoudens met de 
laagste inkomens is ca. 80 jaar. Vergelijk dit 
met een leeftijdsgenote uit de hoogste 
inkomensklasse: een verwachte leeftijd van 
meer dan 90 jaar oud. Ook bij mannen 
geldt deze kloof maar is het verschil 
minder groot (ca. 75 jaar t.o.v. 83 jaar bij 
de hoogste inkomens).

In welke leeftijdscategorie zitten de 
gewonnen levensjaren?
De stijging in levensverwachting is vooral 
toe te schrijven aan de gewonnen levensja-
ren tussen de leeftijd van 75-84 jaar voor 
mannen, en ná de leeftijd van 85 jaar voor 

vrouwen. Het aantal jaren dat 65-jarigen 
nog te leven hebben tussen de 65-74 jaar is 
slechts licht gestegen.

Is een algemene koppeling levensverwach-
ting en AOW wel rechtvaardig?
Volgens de huidige AOW-wetgeving wordt 
de AOW-leeftijd 1 op 1 gekoppeld aan de 
levensverwachting van 65 jaar van de 
gehele Nederlandse bevolking. De vraag 
borrelt op of dit wel rechtvaardig is. Is het 
wellicht rechtvaardiger als er verschillende 
AOW-leeftijden komen? Bijvoorbeeld op 
basis van opleidingsniveau, of inkomenspo-
sitie of aantal gewerkte jaren of andere 
sociale economische kenmerken?
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Griepgolf beïnvloedt
verhoging AOW-leeftijd
AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Klopt het dat de griepgolf de verhoging 
van de AOW-leeftijd beinvloedt?
Ja. Door de bovengemiddelde sterfte in de 
afgelopen twee winters stagneerde de 
levensverwachting van 65-jarigen. De 
wettelijke pensioenleeftijd is daar ná 2022 
direct aan gekoppeld.

NB: Het besluit om de AOW-leeftijd te verhogen wordt vijf jaar van tevoren door de 
overheid genomen met het idee dat mensen zich er dan op kunnen voorbereiden.

Het kabinet heeft op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van 
het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) besloten de AOW-leeftijd in 2023 niet 
te verhogen. Hierdoor blijft de AOW-leeftijd in 2023 67 jaar en 3 maanden. Net 
als in 2022.

Maar is dan ook de extra verhoging van de 
AOW-leeftijd met drie maanden in 2022 
eigenlijk niet nodig?
Ja, dat klopt ook. Toch wordt dit niet 
teruggedraaid. De huidige AOW-wet biedt 
geen mogelijkheid om de AOW-leeftijd 
vervolgens toch weer te verlagen.

Overigens, naast de stijging van de levens-
verwachting is er voor de overheid nog een 
andere reden om de AOW-leeftijd te 
verhogen. Dat is dat steeds minder wer-
kenden de premie moeten opbrengen voor 

een steeds grotere groep oudere AOW-ers. 
Dat is deels opgelost door de AOW ook uit 
belastinginkomsten te betalen, die door 
werkenden en gepensioneerden samen 
worden opgebracht.
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Langer doorwerken:
keuzevrijheid of verplichting?
Traditioneel bestaat het beeld dat werknemers die langer doorwerken dit doen 
omdat zij dit willen. Echter, ook in Nederland moeten werknemers steeds vaker 
gedwongen langer doorwerken.

Oplossingsinstrument ‘deeltijdpensioen’ 
zorgt voor koude douche 

Er wordt nogal eens geroepen dat deel-
tijdpensioen de beste manier is om ervoor 
te zorgen dat werknemers het werk 
volhouden tot de AOW-leeftijd. Maar 
klopt dat ook, wat leert de praktijk?
De praktijk leert dat nu vooral mensen 
met hogere inkomens van deeltijdpen-
sioen profiteren. 
Mensen met lagere inkomens kunnen het 
zich financieel niet permitteren.
Je krijgt dus het ongewenste effect dat 
degenen die deeltijdpensioen het minst 
nodig hebben – hogere inkomens – hier-
van het meest gebruik maken.

De lageropgeleiden werken als gevolg van 
de veranderingen in het pensioenstelsel 
momenteel een jaar langer door dan de 
hogeropgeleiden, en gaan met pensioen 
rond de AOW-leeftijd. Vooral onder 
mensen met een lage sociaaleconomische 
status die een laag pensioen hebben, is de 
pensioenleeftijd het hardst gestegen.

Het toenemende verschil in de gemiddelde 
leeftijd waarop mensen met pensioen 
gaan is een zorgpunt. Zo zal voortijdige 
uitval bij lageropgeleiden steeds meer een 
onvrijwillig karakter krijgen. Waarom? 
Omdat meer mensen door ziekte zullen 
uitvallen naarmate de pensioenleeftijd de 
levensverwachting nadert. Daarentegen 
zal ‘voortijdige’ uitval bij hogeropgeleiden/
hogere inkomens vooral een vrijwillige 
weloverwogen (financiële) keuze zijn.

Langer doorwerken roept nogal wat 
vragen op. Zoals:
1. In hoeverre is het verschil in de pen-

sioenleeftijd rechtvaardig omdat een 
groot deel van de lageropgeleiden 
moet doorwerken met gezondheids-
klachten terwijl hogeropgeleiden deze 
niet ervaren?

2. Wat gaat het langer doorweken van 
lageropgeleiden betekenen voor de 
arbeidsproductiviteit?

3. Is de relatief sterke toename van de 
pensioenleeftijd onder lageropgelei-
den gepland of zijn beperkingen in de 
financiële planning hiervan de oor-
zaak?

Dat laatste lijkt het geval. Vroegpensioen is 
een luxegoed aan het worden waar steeds 
vaker alleen vermogenden aanspraak op 
maken. Laagopgeleiden die eerder willen 
stoppen, hebben hier vaak niet de financi-
ele ruimte voor hebben.

De gezonde levensverwachting, d.w.z. de 
leeftijd tot waarop mensen gemiddeld 
genomen gezondheidsklachten krijgen, 
bedraagt voor hogeropgeleiden onge-
veer 72 jaar, terwijl deze voor lageropge-
leiden maar 53 jaar bedraagt. 

En de werkgever en werknemer? Geen one size fits all. 

Doen alsof alle oude werkenden vanaf hun zestigste 
versleten zijn, klopt ook niet. Een dergelijke stelling is 
alleen in het belang van werkgevers die geen zin 
hebben in het investeren in werknemers. Vroeger 
konden ze oudere werknemers nog via een VUT-rege-
ling laten afvloeien, maar nu moeten ze echt wat doen 
aan duurzame inzetbaarheid. Elke werkgever moet zich 
afvragen hoe de oudere (maar zeker ook de jongere) 
werknemer langer en duurzaam kan doorwerken. 
Vroegtijdige en preventieve maatregelen op verschil-
lende niveaus zijn nodig (noem het een jaarlijkse APK) 
Daar lijken de werkgevers niet voldoende zin in te 
hebben.
En wat te doen met de aarzeling tot soms weerzin van 
mensen om weer of nog ‘iets nieuws gaan leren’? En is 
er ook ander werk dat minder zwaar is en voldoende 
betaalt. En zo ja, moet je je daarvoor gaan om-, her-, 
of bijscholen? Wie moet dan het initiatief nemen voor 
de persoonlijke ontwikkeling? Werkgever, werknemer, 
overheid of alledrie? En wanneer moet dat?
Recente cijfers over de inspanningen voor duurzame 
inzetbaarheid stemmen nog niet vrolijk.
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Berichten vanuit het
Verantwoordingsorgaan ABP
Op 1 juli is Henk Kingma, lid van AC Rijksvakbonden, geïnstalleerd in het 
Verantwoordingsorgaan ABP. Maar wat doet dit orgaan en wat kan Henk hierin 
voor jou betekenen? Om een inkijkje te krijgen in het reilen en zeilen van dit 
orgaan, zal Henk je regelmatig via deze Pensioenbrief bijpraten.

Leuk dat je regelmatig een artikel schrijft 
voor de Pensioenbrief. Wat beweegt je?
Als nieuw lid van het verantwoordingsorgaan 
ABP (VO ABP) is mij gevraagd of ik mee wilde 
werken aan de pensioenbrief van AC Rijks-
vakbonden. Deze uitnodiging heb ik gelijk 
aanvaard. Waarom? Omdat ik het belangrijk 
vind dat ABP-deelnemers op de hoogte zijn 
van het reilen en zeilen van alle geledingen 
die zich bezighouden met hun pensioen. Lijkt 
mij in feite logisch, want als deelnemer ben je 
in feite een soort aandeelhouder van en 
zeker belanghebbende. 

Wat kan je ons nu vertellen over je eerste 
ervaringen met het Verantwoordingsorgaan?
De verkiezingen zijn net achter de rug en vlak 
voor de zomer heeft het eerste overleg 
plaatsgevonden; het zogenaamde constitue-
rend overleg (niet mijn woordkeuze), waarin 
fracties zijn gevormd en voorzitters zijn 
gekozen o.a. voor VO ABP en de verschillende 
commissies waarmee gewerkt gaat worden. 
In mijn eerste stukje voor de pensioennieuws-
brief komen dan ook geen directe inhoude-
lijke agendapunten naar voren.

Wanneer is het nieuwe Verantwoordingsor-
gaan ABP van start gegaan?
Sinds 1 juli is het nieuwe VO ABP gestart. Er 
zijn 27 nieuwe gezichten en 21 mensen zijn 
herkozen als lid. Op 5 juli was de eerste 
vergadering (constituerend overleg) in de 
nieuwe samenstelling. Alle nieuwe en herko-
zen leden hebben inmiddels kennisgemaakt 
met elkaar. We gaan met een frisse blik voor 
vier jaar aan de slag. 

En wat doet het Verantwoordingsorgaan nu 
eigenlijk?
Het VO ABP komt op voor de belangen van 
deelnemers – zowel mensen die pensioen 
opbouwen als mensen die pensioen ontvan-
gen – en werkgevers die zijn aangesloten bij 
ABP. De leden praten en denken mee over 
belangrijke thema’s rondom pensioen. Denk 
bijvoorbeeld aan financieel beleid en hoogte 
van de pensioenpremie. Deelnemers (dus 
jullie, als lezers van deze pensioennieuws-
brief) hebben door te stemmen bepaald wie 
hun vertegenwoordigers zijn.

En…ben je al benaderd door mensen?
Al vrij snel werd ik benaderd door een groep 
die zich richt op klimaatdoeleinden. Maar 
ook komen er kritische opmerkingen vanuit 
andere geledingen zoals: 'Is het VO ABP nog 
wel een afspiegeling van de daadwerkelijke 
deelnemers?' Ook de werkwijze van het VO 
ABP, de diverse fracties en de belangen 
vanuit die fracties, wie levert voorzitters VO 
ABP/commissies, zorgde ervoor dat ik al snel 
begreep dat ook de ‘poppetjes’ belangrijk 
zijn (politieke arena).

Die commissies, wat zijn dat voor commissies?
Er zijn vier commissies, die zaken voorberei-
den: Algemeen, Communicatie, Financiën en 
Beleggingen.
Zelf maak ik deel uit van de commissie 
Communicatie. Waarom hiervoor gekozen? 
Het is een onderwerp waar ik me ook mee 
bezighoud binnen mijn eigen vakbond 
Justitievakbond Juvox. Er worden helaas in 
communicatie-uitingen door het ABP richting 
deelnemers nog grote fouten gemaakt. Denk 
bijvoorbeeld aan de communicatie rond de 
afschaffing van de ABP Anw-compensatie. 
Maar ook de woordkeuzes die worden 
gemaakt: ‘complexiteitsreductie’ of ‘remune-
ratie’! Waarom niet ‘versimpelen uitvoering’ 
en ‘beloning bestuurders’? 

Waarover ga je de Pensioenbrieflezers infor-
meren in de volgende nieuwsbrief?
Het eerste overleg is geweest, de interne 
opleiding voor het VO ABP begint in augus-
tus en daarna volgt het eerste overleg in 
september. In de volgende nieuwsbrief zal ik 
dan ook meer ingaan op de agendapunten 
waar we ons als VO ABP mee bezighouden. 
Wordt vervolgd!

Even voorstellen:
Henk Kingma is 57 jaar, gehuwd met Anita, vader 
van twee kinderen en inmiddels ‘pake’ van twee 
kleinkinderen. Daarnaast is hij hoofdbestuurslid 
Justitievakbond Juvox en werkzaam als PIW-er in 
Norgerhaven (Penitentiair Inrichtingswerker, 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst 
Justitiële Inrichtingen)
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Als je arbeidsongeschikt bent, kan 

ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 

jouw inkomen aanvullen

Voor meer informatie; klik hier.

Wat is dan de ingangsdatum van de AAOP-uitkering?
De ingangsdatum WIA = ingangsdatum AAOP. 

Hoe hoog is de AAOP-uitkering?
De mate van arbeidsongeschiktheid en de mate waarin de 
restverdiencapaciteit worden benut (zijn er nieuwe inkomsten 
voor 50% of meer?) is van belang voor de bepaling van het 
recht en de hoogte. 

Zijn er voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
AAOP-uitkering?
Ja, een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de eventueel AAOP-
uitkeringsgerechtigde op de eerste ziektedag deelnemer is 
aan de ABP-regeling.

Hoe vraag je de uitkering aan?
De AAOP-uitkering moet je zelf bij het ABP aanvragen.

Ben je voor meer dan 35% afgekeurd en ontvang je een WIA-uitkering?
Dan bestaat er recht op een AAOP-uitkering (ABP ArbeidsongeschikheidsPensioen). 

https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soorten-pensioen/arbeidsongeschiktheidspensioen/
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Partner blijft berooid achter?
Pensioen en jouw partner

Welke samenlevingsvormen zijn van belang 
voor je ABP Nabestaandenpensioen?
De volgende samenlevingsvormen zijn voor 
het ABP Nabestaandenpensioen van belang:
• Huwelijk
• Geregistreerd partnerschap
• Samenwonen met notariële akte van 

samenleving
Van de eerste twee samenlevingsvormen 
krijgt het ABP automatisch bericht, waarna 
de partner van de deelnemer recht heeft op 
ABP Nabestaandenpensioen.
Bij samenwonen zonder dat er sprake is van 
een huwelijk of een geregistreerd partner-
schap bestaat er geen automatisch recht op 
nabestaandenpensioen. 

Wat moet er worden gedaan als er bij 
samenwonen zonder dat er sprake is van 
een huwelijk of een geregistreerd partner-
schap, geen automatisch recht op nabe-
staandenpensioen bestaat? 
In dat geval moet de partner worden 
aangemeld bij het ABP. Dit kan alleen 
wanneer partners hun samenleving bij een 
notaris hebben laten vastleggen in een 
notariële akte van samenleving, het samen-
levingscontract. 
Na aanmelding van de partner met een 
samenlevingscontract verzoekt het ABP de 
aanmelder periodiek om te verklaren dat 
hij/zij en de partner nog voldoen aan de 
voorwaarden voor aanmelding bij samen-
wonen.

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is door een terugtrekkende overheid 
versoberd. Bij ABP geldt geen ABP Anw-regeling meer (voor nieuwe gevallen) en 
veel ABP-deelnemers zijn zich er niet van bewust dat bij wisseling van baan naar 
een niet-ABP gelieerde werkgever, het nabestaandenpensioen voor een groot 
deel kán vervallen. Een financieel risico dus voor je partner mocht je overlijden.

Kan je bij einde dienstverband je nabe-
staandenpensioen ophogen?
Ja, vanaf 2018 zijn er ruimere mogelijkhe-
den om het nabestaandenpensioen te 
verhogen bij einde van het dienstverband. 
Als het nabestaandenpensioen nog niet 
70% van het ouderdomspensioen is, kan dit 
ouderdomspensioen hiervoor ingezet 
worden ter aanvulling tot maximaal 70%. 
Het ABP informeert de deelnemer over deze 
mogelijkheid. De deelnemer moet binnen 6 
weken na ontvangst van deze brief zijn 
keuze aan het ABP doorgeven.
Let op: Je levert daar wel ouderdomspen-
sioen voor in.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik en 
mijn partner gaan scheiden?
Vanaf 1 mei 1995 regelt de Wet Verevening 
Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) 
wat er kan gebeuren met de tot aan de 
datum beëindiging relatie opgebouwde 
pensioenrechten. Deze wet is dus van 
toepassing op alle echtscheidingen na 1 mei 
1995.
De Wet VPS is van toepassing bij:
• Echtscheiding
• Ontbinding van het huwelijk na een 

scheiding van tafel en bed
• Beëindiging geregistreerd partnerschap
De Wet VPS regelt niet het uit elkaar gaan 
na een geregistreerd partnerschap, ook al is 
er een samenlevingscontract opgemaakt. 
Dit moet je zelf melden aan het ABP.

Nieuw per 1-1-2018: 
Partnerpensioen dat je opbouwt per 1-1-2018 is kapitaalgedekt.
Wat betekent dit voor jou?
Stel dat je besluit van baan te veranderen en je nieuwe werkgever is niet bij het 
ABP-pensioenfonds aangesloten. In dat geval neem je jouw opgebouwde nabe-
staandenpensioen gewoon mee naar een ander pensioenfonds. In het verleden 
bleef dit geld alleen beschikbaar indien je bij een ABP-werkgever bleef werken.
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Verevening
Volgens de Wet VPS heeft de ex-partner 
recht op de helft van de tijdens de relatie-
periode opgebouwde aanspraken op 
pensioen, de zgn. verevening. Van vereve-
ning kan alleen worden afgezien als dit 
schriftelijk is vastgelegd, bijvoorbeeld in 
een echtscheidingsconvenant of bij het 
opstellen van huwelijkse voorwaarden.

De verevening, anders dan 50%-50%, moet 
binnen twee jaar na de echtscheiding of be-
eindiging geregistreerd partnerschap door 
de deelnemer of de ex-partner worden 
aangevraagd zodat het ABP hiermee 
rekening kan houden. Hiervoor is een 
standaardformulier beschikbaar. De deelne-
mer ziet het gevolg van de aanmelding van 
de verevening terug in het pensioenover-
zicht en op MijnABP. Het ABP zorgt te zijner 
tijd voor de uitkering aan de ex-partner. 

Als de gescheiden deelnemer eerder met 
pensioen gaat, start de uitkering naar de 
ex-partner ook eerder. In dat geval zal het 
te verevenen uitkering lager zijn dan bij 
ingang AOW-leeftijd omdat er naar ver-
wachting langer zal worden uitgekeerd. Bij 
overlijden van de deelnemer heeft de 
ex-partner recht op Bijzonder Nabestaan-
denpensioen.
In het geval dat de ex-partner overlijdt, 
wordt het deel dat aan de ex-partner 
betaald moest worden bij zijn/haar pen-
sioen gevoegd.

Conversie
Ook is het mogelijk dat de ex-partners 
ervoor kiezen om de pensioenaanspraken 
niet te verevenen maar om deze te splitsen. 
Dit heet conversie.

In plaats van recht op een deel van het ABP 
Keuzepensioen en in geval van overlijden 
recht op Bijzonder Nabestaandenpensioen, 
kan er ook gekozen worden voor een 
zelfstandig recht op ABP Keuzepensioen 
voor de ex-partner. Dit is een Bijzonder 
OuderdomsPensioen.

De ex-partner kan dit pensioen op een 
eigen gekozen moment opnemen, tussen 
de eerste van de maand waarin hij/zij 60 
jaar wordt en uiterlijk 5 jaren na het berei-
ken van de AOW-leeftijd. Het overlijden 
van de deelnemer heeft geen gevolgen 
voor het Bijzonder OuderdomsPensioen. 
Ook het overlijden van de ex-partner heeft 
in dit geval geen gevolgen voor de deelne-
mer; het verevende pensioen wordt niet 
meer toegevoegd aan zijn/haar pensioen.
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Wist je dat...
• ...er een rijksbreed Team Financiële 

Analyse op Maat (FOAM) is? 
Zij verstrekken persoonlijke info over 
de gevolgen voor je salaris, uitkering of 
pensioen bij een verandering in je 
werksituatie. 
Om een afspraak te maken kun je naar 
contactcenter@p-direkt.nl een e-mail 
sturen.

• ...de financiële positie van ABP welis-
waar is verbeterd, maar…? 
Dit is onvoldoende om de pensioen 
(deels/volledig) mee te laten stijgen 
met indexatie. 
Korting dreigt nog steeds bij ABP voor 
2021. 
De inschatting is dat de pensioenpre-
mie voor 2019 zal stijgen. (In november 
zal ABP de definitieve premie bekend-
maken). 

• ...de pensioenaanspraken van ABP-
deelnemers sinds 2009 fors aan koop-
kracht hebben ingeleverd? 
De gemiste indexatie van 2009 tot en 
met 2017 is ruim 13%. 

• ...er een handige persoonlijke inflatie-
calculator is? 
Deze is ontwikkeld door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en 
berekent je persoonlijke inflatiecijfer 
op basis van je uitgavenpatroon. 
Klik hier. 
 
Inflatie heeft ook invloed op de hoogte 
van je pensioen. Op MijnABP of 
mijnpensioenoverzicht.nl (als je ook 
pensioen hebt opgebouwd bij een 
ander fonds dan ABP) kun je zien 
hoeveel pensioen je tegemoet kunt 
zien. De bedragen zijn echter allemaal 
in ‘euro’s van nu’. Je weet dus niet wat 
de koopkracht van je pensioen later is. 
Grote kans dat dit minder is dan je nu 
denkt. Stel dat de prijzen elk jaar met 
2% stijgen en je pensioenfonds com-
penseert je hier niet voor, dan kan je 
na tien jaar ongeveer 20% minder 
kopen dan nu.

• ...ABP pensioendeelnemers inzicht wil geven 
in eigen pensioenpot? 
ABP wil in 2018 alle actieve deelnemers 
(uitgezonderd militairen) inzicht geven in hun 
persoonlijke pensioenpot. In deze pot zie je 
wat je zelf inlegt en wat de werkgever aan 
pensioenpremie betaalt. Ook het resultaat 
van beleggingen wordt in beeld gebracht. 
ABP wil zo de zorg wegnemen van mensen 
die denken dat er rond hun pensioendatum 
‘niets meer in kas’ zit. 
Zodra jouw pensioenpot klaarstaat, krijg je 
van ABP persoonlijk bericht.

Opmaak van deze nieuwsbrief: Chris Regtop

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/persoonlijke-inflatiecalculator

