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0.
Voorwoord
Beste lezers,
ABP kondigde in oktober aan dat het de komende 10 jaar niet tot nauwelijks zal indexeren gezien de
nieuwe rekenregels die in 2015 gaan komen. Dat gaat niet alleen de gepensioneerden en de 50plussers aan maar heeft ook gevolgen voor werknemers die nog lang niet aan pensioen toe zijn. De
zekerheid van 70% van een geïndexeerd middelloon als pensioen is op termijn onhoudbaar.
Doorwerken tot na je 65e? Ja dáág …
Als dit je reactie is dan zal je zelf wel beter moeten kijken naar je pensioen voor later.
Vooral jongeren, tenzij zij op basis van de huidige ontwikkeling van de levensverwachting – en
mogelijk pas rond hun 71e AOW krijgen – ook tot hun 71e willen blijven doorwerken.
Uit onderzoek blijkt dat we ons moeilijk een voorstelling kunnen maken van ons toekomstige ik en
wat die dan wil. Mensen die een computersoftware gefabriceerd beeld van zichzelf als
gepensioneerde wordt getoond, gaan meer nadenken over hun pensioen. Door jezelf te zien als
oudere wordt de afstand tussen je tegenwoordige en toekomstige ik verkleind. Met als gevolg dat je
meer geneigd bent om te gaan zorgen voor je latere leven.
Bereid je voor op de toekomst. 2014 loopt ten einde, goede voornemens voor 2015 komen eraan.
Voor straks hele gezellige en warme kerstdagen met jullie naasten en een voorspoedig 2015
toegewenst.
Bestuur & Redactie AC Rijksvakbonden
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1.
Vragen en antwoorden over het Pensioenakkoord
1. Allereerst: wie besluit over wat?
1. De politiek neemt besluiten over
pensioen, zoals een verlaging van de
jaarlijkse pensioenopbouw of de
verhoging van de AOW-leeftijd of nieuwe
pensioenrekenregels.
2. De Pensioenkamer (die bestaat uit
vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers) bepaalt hoe de
pensioenregeling van ABP eruit moet
komen te zien.
3. Als de Pensioenkamer weet hoe de
pensioenregeling eruit moet zien, legt ze
dit voor aan het bestuur van ABP. Het
bestuur toetst of de regeling uitvoerbaar
is en past daarop zijn beleid aan en stelt
een bijbehorende premie vast.

2. Waarom bemoeit de politiek zich zo met
pensioen?
Mensen leven langer en kunnen langer
werken. Daardoor is minder inleg per jaar
mogelijk. Dit moet de schatkist de nodige
opbrengsten opleveren, oplopend tot Euro 2,8
miljard in 2017. Minder premie-aftrek
betekent immers een hoger loon dat belast
kan worden. En dat is weer goed voor de
schatkist.

3.Waarom onderhandelen over een nieuwe
ABP pensioenregeling?
Kortweg: omdat het kabinet ons hiertoe
dwong. Vanaf 2015 beperkt het kabinet de
fiscale ruimte voor pensioenopbouw. Dit is
een versobering van het zgn. Witteveenkader.

AC Rijksvakbonden Nieuwsbrief

Het Witteveenkader is in Nederland een
begrip bij de heffing van belastingen en de
mogelijkheden om belastingvrij te sparen voor
pensioen. Het bepaalt hoeveel er jaarlijks voor
de opbouw van een pensioen maximaal mag
worden afgetrokken. Op die manier bouwt
men een pensioen op zonder dat daar bij de
inleg van de premie al belasting over hoeft te
worden 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, als de pensioenen
worden uitgekeerd. Dat is gunstig voor de
gepensioneerde werknemer, want bij de
uitbetaling van het pensioen komt de
belastingplichtige vaak in aanmerking voor
een lager belastingtarief.

Deze wijziging in het zgn. Witteveenkader,
treft dus ook alle ABP-deelnemers. Per
1 januari 2015 geldt een verlaagde maximale
pensioenopbouw per jaar. Mensen moeten
daardoor langer werken om hetzelfde
pensioen te bereiken. De oude ABP-regeling
paste niet binnen de nieuwe fiscale ruimte
vanaf 1 januari 2015.
Stel dat we niet zouden hebben onderhandeld?
De wettelijke versobering van de jaarlijkse
opbouw zou gewoon doorgang vinden. Anders
zou de ABP-regeling een fiscaal onzuivere
pensioenregeling worden. Door de lagere
opbouw zou ook de premie dalen, ook het
werkgeversdeel van die premie, maar dan
zónder dat er een afspraak is gemaakt over de
besteding van dat werkgeversvoordeel. De
werkgever kan het dan in eigen zak houden.
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3. Dus de bonden moesten wel gaan
onderhandelen over de ABP
pensioenregeling?
Ja, onderhandelingen waren nodig. Nu konden
we de verslechteringen compenseren met het
verbeteren van andere onderdelen in de
pensioenregeling zoals het
nabestaandenpensioen en het
pensioengevend maken van de
overhevelingstoeslag. Al deze maatregelen bij
elkaar maken dat het pensioen uiteindelijk
minder versobert dan indien deze
compenserende maatregelen niet waren
genomen.

4. Maar er waren toch ook al
pensioenversoberingen in 2014?
Ja, ook toen was dit door fiscale wetgeving
aan de orde.
De pensioenversobering bij ABP per 1/1/14
betrof een 0,1% verlaging van de jaarlijkse
opbouw (van 2,05% naar 1,95%) en een
franchise van € 11.150.

5. Wat betekent het pensioenakkoord 2015
voor jou?
Ben je gepensioneerd? Dan verandert er voor
jou niks.
Ben je nog werkend? Dan ga je vanaf 1-1-15
minder pensioen opbouwen per jaar. Je zal
dus langer moeten doorwerken om een zelfde
pensioenopbouw te bereiken.

6. Wat verandert er nu kortweg aan de ABPpensioenregeling per 1 januari 2015?
 Je opbouwpercentage wordt verlaagd
(fiscaal voorgeschreven)
 Geen pensioenopbouw boven 100.000
euro (fiscaal voorgeschreven)
 Je nabestaandenpensioen wordt verhoogd
(inzet van de vakbonden).
Dit nabestaandenpensioen kan je bij
pensionering eventueel omzetten in extra
ouderdomspensioen.
 Het voorwaardelijk pensioen wordt
beperkt (inzet van werkgevers).
Let op: Dit gebeurt pas per 2 mei 2015!
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Hierdoor zijn er lagere
pensioenpremies voor werknemers en
werkgevers.
De werkgeverspremie die vrijvalt wordt
herbesteed aan verbetering van andere
onderdelen van de pensioenregeling en wordt
benut voor een salarisverhoging.

7. Het opbouwpercentage wordt per
1 januari 2015 lager. Hoeveel dan?
 Bij een salaris van ca. € 37.000* bruto per
jaar bouw je 1,701% pensioen op.
De franchise bedraagt ongeveer € 10.000.
 Bij een salaris vanaf ongeveer € 37.000*
bruto per jaar bouw je 1,875% pensioen
op.
De franchise bedraagt ongeveer € 12.500.
(ook krijgen de laagste inkomens iets
meer premieverlaging)
* De pensioenopbouw is gebaseerd op je
voltijd salaris.
Franchise:
Het deel van je salaris waarover je geen
pensioen opbouwt want over dit deel van je
salaris ontvang je AOW

8. De pensioenregeling sluit per
1 januari 2015 aan op de AOW-leeftijd. Kan
je dan nog steeds met vervroegd pensioen op
60 jaar?
De AOW-leeftijd is verhoogd en wordt de
komende jaren verder verhoogd. Vanaf 2015
sluit de pensioenregeling aan op de AOWleeftijd. De leeftijd waarop de
pensioenuitkering ingaat, verandert. Dit was
voorheen de eerste dag van de maand waarop
je 65 jaar wordt. Vanaf 1-1-2015 is dit de
AOW-leeftijd.
Natuurlijk kan je met de ABP pensioenregeling
er nog steeds voor kiezen om al vanaf 60 jaar
met vervroegd pensioen te gaan. Maar let
vooral goed op de financiële gevolgen door
het steeds verder naar achter schuiven van de
AOW-leeftijd. Dit zgn. AOW-gat moet jezelf
financieren vanuit je pensioenuitkering.
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9. En kan je voor de die-harders het pensioen
ook uitstellen tot ná je AOW-leeftijd?
Dat kan. De maximaal toegestane
pensioenleeftijd is verhoogd: je AOW-leeftijd
plus 5 jaar.
Als de AOW-leeftijd dus in de toekomst stijgt
naar 67 jaar, kan je tot je 72e je pensioen
uitstellen.

10. Klopt het dat de aanpassing van de
opbouw leidt tot een lager pensioen?
Het klopt dat de aanpassing van de opbouw
leidt tot een lager pensioen. Dit is dan ook de
reden dat we deze versobering hebben
proberen te compenseren met het verbeteren
van andere onderdelen in de pensioenregeling
zoals het nabestaandenpensioen en het
pensioengevend maken van de
overhevelingstoeslag. Al deze maatregelen bij
elkaar maken dat het pensioen uiteindelijk
minder versobert dan indien deze
compenserende maatregelen niet waren
genomen.
11. Hoe ziet de verhoging van je
nabestaandenpensioen eruit?
De opbouw van het Nabestaandenpensioen
(dat bij overlijden op of na 67 jaar wordt
uitgekeerd) wordt verhoogd:
 vanaf 1-1-2015 van ca. 35% naar 50%.
 vanaf 2016 naar 70%
Noot: voor de lagere inkomens wordt het
vanaf 2015 direct verhoogd naar 70%.
Uitleg Inkoop Voorwaardelijk
Pensioen
In het pensioenakkoord over de
ABP-regeling vanaf 2015 is een
versobering van de
voorwaardelijke inkoopregeling
(voorwaardelijk pensioen)
afgesproken, een regeling die
voortkomt uit het VPL-akkoord
van 2006. De voorwaardelijke
inkoopregeling is bedoeld voor
ABP deelnemers die vóór 2006
meebetaalden aan de FPU, maar
daar zelf geen aanspraak meer op
konden maken (geboren na 1949)
omdat de FPU werd afgeschaft
door het kabinet.

AC Rijksvakbonden Nieuwsbrief

Er is sprake van toekenning van
OP/NP rechten over diensttijd vóór
2006 waarvoor de fiscale ruimte
niet volledig is benut.
Deze compensatie verschilt per
individu en is afhankelijk van het
aantal deelnemersjaren vóór 2006.
Om deze compensatie te kunnen
betalen is een extra premie
ingesteld, de VPL-premie. Van
2006 tot 2014 is die deels door de
werkgever betaald en deels door
alle werknemers

12. Wat gebeurt er met de Inkoop
Voorwaardelijk Pensioen?
Een van de onderdelen van het
pensioenakkoord is de versobering per 2 mei
2015 (dus niet al direct per 1 januari 2015) van
het voorwaardelijk pensioen. Een groot aantal
deelnemers dat pensioen opbouwt onder de
regeling ABP Keuzepensioen, heeft ook
voorwaardelijk pensioen opgebouwd. Dit
voorwaardelijk pensioen wordt verlaagd.

13. Hoe wordt de Inkoop Voorwaardelijk
Pensioen versoberd?
Door:
 verhoging van de pensioenrekenleeftijd
van 65 jaar naar 67 jaar
 verlaging van de aanspraken met 2,7%

14. Welk effect heeft dit op je Inkoop
Voorwaardelijk Pensioen?
De maatregel met het grootste effect is dat de
leeftijd waarop de aanspraak wordt berekend,
wordt verschoven van 65 jaar naar 67 jaar.
Deze zogenoemde spilleeftijd is voor het
ouderdomspensioen al verschoven in 2014.
Als de medewerker er voor kiest om nog
steeds met 65 jaar het pensioen in te laten
gaan, heeft dit een negatief effect van ca. 10%
op de hoogte van het Voorwaardelijke
Pensioen (dus niet op de hoogte van de
ouderdomspensioen). Als je doorwerkt ná 65
jaar wordt dit effect steeds kleiner tot nul op
67 jaar en daarna is er sprake van een positief
effect.
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Daarnaast is er een nettokorting van 2,7%
toegepast. Deze korting kan niet worden
gecompenseerd door langer doorwerken
(hoewel dit laatste natuurlijk altijd een
verhogend effect op het totale pensioen
heeft). Het maximale negatieve effect van
beide maatregelen op het voorwaardelijke
pensioen, zoals dat tot op heden op 65 jarige
leeftijd zou gelden, komt in
maatmanberekeningen van het ABP uit op
14%. Let op: het gaat om een verslechtering
van het brutogedeelte van de voorwaardelijke
pensioenrechten. Netto zal het % dus lager
uitvallen.

15. Waarom is het Voorwaardelijke Pensioen
betrokken bij de onderhandelingen?
Dit was een expliciete eis van de werkgever.

16. Waarom wilde de werkgever persé dit
Voorwaardelijk Pensioen versoberen?
Maatschappelijke en demografische
ontwikkelingen maken het nodig dat
Nederlands langer doorwerken. Omdat we
langer leven, kunnen we ook langer werken.
Hierop is al het kabinetsbeleid gericht.
Doordat we ouder worden, is langer
doorwerken en langer sparen voor pensioen
ook aanvaardbaar. De overheidswerkgevers
wilden eigenlijk geen collectieve regeling
waarin mensen vervroegd kunnen uittreden.
Als werknemers wel eerder willen stoppen
met werken, dan moeten ze daar zelf voor
kunnen sparen. Het overgangsrecht ‘VPL’
(VUT, prepensioen en levensloop) is in 2006 in
de ABP-regeling opgenomen als vervanging
voor de FPU-regeling (regeling flexibele
pensionering en uittreding). De FPU bleef
bestaan voor iedereen die was geboren vóór
1950. Voor de generaties geboren na 1949 is
afgesproken dat ze extra pensioen krijgen
onder de voorwaarde dat ze tot 2023 in dienst
blijven of voor die tijd met pensioen gaan. De
VPL-regeling staat dan ook wel bekend als de
‘Inkoop Voorwaardelijke Pensioen’. Daarbij
geldt dat oudere werknemers in het algemeen
meer krijgen dan jongeren, omdat zij meer
dienstjaren hadden in 2006. Daarmee kunnen
ze dan toch nog eerder stoppen met werken.
Voor dat recht wordt tot 2023 premie betaald.
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Werkgevers bij overheid en
onderwijs vinden deze regeling in de
huidige tijd slecht uit te leggen. Ook hebben
oudere werknemers een hogere
levensverwachting dan toen de VPL-regeling
werd afgesproken. Hierdoor wordt de Inkoop
Voorwaardelijke Pensioen regeling dus
duurder. Het is dus goed te verdedigen dat de
regeling wordt beperkt. Ook jongeren leveren
immers in, doordat hun pensioenopbouw over
een langere periode lager is. Daarnaast
betalen zij voor een regeling waar zij zelf niet
of voor een klein deel gebruik van kunnen
maken. Bovendien belemmert de regeling de
mobiliteit van werknemers, zo menen
werkgevers.

17. Klopt het dat als je vóór 2 mei met
pensioen gaat, de Inkoop Voorwaardelijke
Pensioen aanspraken niet gewijzigd worden?
Dat klopt. De versobering gaat pas in op 2 mei
2015.
De verlaging van de VPL-regeling heeft
behoorlijke financiële effecten voor
medewerkers. Vooral voor medewerkers die
vlak voor hun pensioen staan. Zijn worden
door het pensioenakkoord nieuwe ABPregeling nu plotseling geconfronteerd met een
verlaging van hun Voorwaardelijk Pensioen.
Mogelijk dat sommigen zelfs al een
pensioenofferte van ABP hebben ontvangen.
De bonden hebben recentelijk ervoor gezorgd
dat die medewerkers nu meer tijd krijgen om
een afgewogen keuze te maken wanneer ze
met pensioen willen gaan en wat daarvan dan
de financiële gevolgen zijn. Het
Voorwaardelijk Pensioen zal daarom niet per
1 januari 2015 worden verlaagd maar pas
vanaf 2 mei 2015.

Overigens:
Wanneer het Voorwaardelijk Pensioen al
volledig onvoorwaardelijk geworden is vóór 2
mei 2015, heeft de versobering geen gevolgen
meer voor de hoogte van het voorwaardelijk
pensioen. Dit wordt alleen bereikt wanneer
het ABP Keuzepensioen volledig is ingegaan
voor 2 mei 2015.
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18. En wat als je nu al deeltijdpensioen geniet
en vervolgens na 1 mei 2015 het resterende
pensioen opneemt?
Bij de eerste (deeltijd) pensionering wordt
getoetst of e.e.a. voldoet aan de voorwaarden
voor voorwaardelijk pensioen. Vanaf dat
moment verliest de werknemer het uitzicht op
voorwaardelijk pensioen niet meer. Maar … de
daadwerkelijke hoogte van het voorwaardelijk
pensioen is afhankelijk van de regeling op het
moment van pensionering. Bij
deeltijdpensionering geldt daarbij de regeling
ten tijde van de volgende
deeltijdpensionering.
Kortom: heb je nu al deeltijdpensioen dan
verandert aan dit deel niks, neem je
vervolgens de rest van je pensioen op ná
1 mei 2015 dan wordt dat deel versoberd
zoals afgesproken in het pensioenakkoord.

19. Wat waren de voorwaarden voor Inkoop
Voorwaardelijk Pensioen ook alweer?
Om recht te kunnen hebben op
voorwaardelijk pensioen moet een
werknemer tot (eerste deel) pensionering of
tot 1 januari 2023 werknemer bij de overheid
blijven. Iemand die voor een deel het
pensioen laat ingaan en later werkloos of
arbeidsongeschikt wordt, verliest dus niet
zijn/haar uitzicht op het voorwaardelijk
pensioen.
Bij ingang van het pensioen wordt het
voorwaardelijk pensioen gefinancierd en
zodoende onvoorwaardelijk. Het pensioen kan
dan niet meer worden aangepast. Bij
deeltijdpensioen wordt een gedeelte van het
voorwaardelijk pensioen, naar rato van het
deel van het ingegane pensioen, toegekend en
onvoorwaardelijk. Het andere deel blijft nog
voorwaardelijk en kan bij een wijziging van de
regeling worden aangepast. Voor dat
resterend deel wordt bij een volgende
pensioeningang niet meer opnieuw getoetst
of een deelnemer voldoet aan de
voorwaarden om in aanmerking te komen
voor het voorwaardelijk pensioen.

AC Rijksvakbonden Nieuwsbrief

20. Versobering van mijn
Voorwaardelijk Pensioen: mag dat
eigenlijk wel?
Veel leden hadden vragen over de juridische
houdbaarheid van deze versobering.
In de Pensioenkamer hebben de werkgevers
de wijziging van het Voorwaardelijk Pensioen
voorgelegd aan externe juristen voor advies.
Natuurlijk is geen enkel standpunt hier zeker,
maar de meeste externe juristen gaven aan
dat men de toezegging - met een goede
onderbouwing en een goede compensatie
voor de benadeelden - zou moeten kunnen
wijzigen.
Die onderbouwing is dat het
deelnemersbestand van de actieve
deelnemers inmiddels dermate is gewijzigd
dat een goede belangenafweging tussen de
jonge en de oudere deelnemers noopt tot
beperking van de voorwaardelijke inkoop om
zo een evenredige verdeling van lasten te
krijgen.

21. Dat kan een valide onderbouwing zijn
maar zo ontstaat er wel een andere ongelijke
behandeling?
Ja, door nu een beperking aan te brengen in
het Voorwaardelijk Pensioen ontstaat er nu
een ongelijke behandeling tussen
- deelnemers geboren voor 1950 (die
inmiddels bijna allemaal met pensioen
zijn) en deelnemers geboren na 1949
en
- deelnemers geboren na 1949 en die
vóór 2 mei 2015 dan wel ná 1 mei
2015 met pensioen gaan.
Om deze ongelijke behandeling te
rechtvaardigen moet er een afdoende
compensatie plaatsvinden.
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22. En waaruit bestaat die compensatie?
Deels vindt deze plaats door het
partnerpensioen te verbeteren, maar dat
geldt natuurlijk voor alle deelnemers. Feitelijk
zou de vrijval in premie (met name het
werkgeversaandeel) volledig ten goede
moeten komen aan de werknemers. Dit is ook
grotendeels het geval. Doordat de vrijval van
het werkgeversaandeel voor een deel wordt
aangewend voor een procentuele
loonsverhoging, worden de ouderen
(doorgaans meer dienstjaren en hoger
inkomen) meer gecompenseerd dan de
jongeren.
Let wel: Het ten goede laten komen van het
werkgeversaandeel aan de werknemers via
een loonsverhoging, moet dus een extra zijn
bovenop de normale caoonderhandelingsruimte. Uitgaande van deze
extra compensatie komen de externe juristen
tot het advies dat de werkgever voldoende
doet om de achteruitgang van de
arbeidsvoorwaardelijke rechten te
compenseren en hiermee kan men volgens dit
advies een rechtvaardiging vinden voor de
aanpassing van de rechten die op basis van
het gewijzigde deelnemersbestand
noodzakelijk wordt geacht.

23. Dus een deel van de vrijkomende
werkgeverspremie wordt benut voor een
salarisverhoging?
Ja, In het ABP-akkoord is afgesproken dat
aanvullende loonruimte (0,8% salarisstijging)
voor o.a. de rijksambtenaren beschikbaar
komt op 1 januari 2015.
Dit is bestaand geld van de werknemers dat
niet langer aan pensioenopbouw besteed kan
worden. Maar … de werkgever van de
Rijksambtenaren is niet bereid om dit geld
vanaf januari gewoon in de salarissen te
verwerken. Minister Blok wil eerst tot een
nieuwe cao komen en het geld gebruiken om
de loonontwikkeling in 2015 er "mooier" uit te
laten zien.
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24. Wat vinden de vakbonden
hiervan?
De vakbonden vinden dat het geld op het
moment dat het beschikbaar is, direct aan de
werknemers moet worden gegeven en stellen
dat dit los staat van mogelijke cao-afspraken.
In het pensioenakkoord van november 2014 is
afgesproken dat per 1 januari 2015 voor alle
ambtenaren 0,8% salarisstijging beschikbaar
komt. Dit staat los van mogelijke caoafspraken.
Tot onze verbijstering wil minister Blok ook de
0,8% vrijval pensioenpremie (geld waar de
medewerker recht op heeft) pas uitbetalen als
we tot een nieuwe cao komen. Na vier jaar
nullijn laat Blok ons dus volstrekt onnodig
wachten op geld waar we gewoon recht op
hebben.

25. Hadden de vakbonden in de sector rijk dit
niet kunnen zien aankomen?
In de Pensioenkamer onderhandelen de
vakbonden met het VSO (Verbond
Sectorwerkgevers Overheid). De
overheidssectoren waarvoor het VSO de
gezamenlijke werkgeversbelangen
vertegenwoordigt, zijn onder meer de
departementen, politie, gemeenten,
waterschappen, universiteiten, onderwijs.
Het Pensioenkameroverleg is dus een
bovensectoraal overleg. In de Pensioenkamer
is de afspraak gemaakt dat 0,8% vrijval
geschiedt via de sectorale cao-tafels voor
verbetering van salaris (of andere
arbeidsvoorwaarden als cao-partijen daarvoor
kiezen).
Wij, als rijksvakbonden willen de 0,8% niet
besteden aan andere arbeidsvoorwaarden
maar geheel besteden aan verbetering van het
salaris en wel direct per 1 januari 2015.
In het Pensioenakkoord is gekozen voor de
formulering “via de sectorale tafels” omdat
dat de enige manier is om sectoraal
verbetering van salaris af te spreken, in
aanvulling op de salarisafspraken.
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Overigens is het niet zo dat onze
rijkswerkgever betwist dat dit geld terug moet
vloeien naar de medewerkers, eventueel met
terugwerkende kracht m.i.v. 1/1/15. Daar is zij
het mee eens maar minister Blok wil dit pas
uitbetalen als er een cao-akkoord ligt.
De bonden hebben hierop gereageerd met:
1. Peildatum pensioen is 1 januari. Hierdoor
zou de 0,8% een jaar lang niet tot het
pensioengevend salaris horen.
2. Medewerkers die na 1/1/15 met pensioen
gaan, krijgen de 0,8% niet uitgekeerd
indien er bij uitdiensttreding nog geen cao
tot stand is gekomen.
3. Afspraak in de Pensioenkamer is dat de
vrijvallende 0,8% per direct beschikbaar is
voor de sectorale cao-tafels en uitgekeerd
wordt met het salaris tenzij cao-partijen
andere afspraken maken. Bonden willen
geen andere afspraken maken maar het
geld direct beschikbaar stellen aan de
medewerkers voor
koopkrachtverbetering.
Kortom: wij als rijksvakbonden stellen vast dat
de rijkswerkgever tornt aan de bovensectorale
Pensioenkamer-afspraak. Hierdoor
constateren we dat er geen enkel vertrouwen
is dat we met onze rijkswerkgever BZK een
fatsoenlijk cao-traject kunnen gaan starten, nu
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blijkt dat de 0,8% vrijval niet direct
aan medewerkers ter beschikking wordt
gesteld. Na 4 jaar nullijn laat minister Blok ons
dus volstrekt onnodig wachten op geld waar
we gewoon recht op hebben. Vandaar dat we
besloten hebben om per direct het Sector
Overleg Rijk stil te leggen. Bonden zullen dus
op rijksniveau niet meer deelnemen aan
overleg totdat minister Blok heeft besloten
om de volledige loonruimte die beschikbaar
komt uit het Pensioenakkoord per 1 januari
2015 uit te betalen.
26. De ABP-pensioenpremie 2015 wordt dus
lager?
Ja, voor 2015 is de ouderdoms- en
nabestaandenpensioenpremie vastgesteld op
19,6%. De huidige premie is 21,6%.

ABP zal in 2015 de pensioenen NIET indexeren.
Volgens de huidige regelgeving moet ABP eind dit
jaar een dekkingsgraad hebben van 104,2%. Dat
betekent dat voor elke euro die het fonds aan
pensioen moet uitkeren, er 4,2 cent extra in kas (of
belegd) moet zijn. Eind oktober bedroeg de
dekkingsgraad 102,3%. Dit tekort wordt
veroorzaakt door de aanhoudende dalende rente
waarmee ABP zijn verplichtingen moet berekenen.
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2.
Versnelde verhoging van de AOW-leeftijd

Het wetsvoorstel ‘Versnelde verhoging AOWleeftijd’ is medio november naar de Tweede
Kamer gestuurd.
Wat gaat er gebeuren?
De AOW-leeftijd gaat - zoals in het
regeerakkoord al is aangekondigd - vanaf 2016
versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67
jaar in 2021.
Waarom een verhoging?
De verhoging van de AOW-leeftijd is nodig
omdat mensen steeds ouder worden en
daarom langer een AOW-uitkering nodig
hebben. Daarnaast staat de betaalbaarheid
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van ons stelsel onder druk door de
economische crisis van de afgelopen jaren, zo
stelt het kabinet. Om dit te betalen moeten
we langer doorwerken en is een versnelde
verhoging van de AOW-leeftijd nodig.

In de komende jaren versterken de
demografische gevolgen van de naoorlogse
geboortegolf en de forse daling van de
bevolkingsgroei sinds het eind van de jaren
zestig elkaar. Onder invloed van ontgroening
neemt de beroepsbevolking vanaf 2010 af,
terwijl het aantal 65-plussers naar verhouding
snel toeneemt.

December 2014

11

Hoe wordt de AOW-leeftijd verhoogd?
 Vanaf 2016: in stappen van 3 maanden
 Vanaf 2018: in stappen van 4 maanden
 AOW-leeftijd is dan 66 jaar in 2018
 AOW-leeftijd is dan 67 jaar in 2021
 Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Verhoging Verhoging in
in
maanden

AOW-leeftijd

Betreft personen geboren:

2013

1

65 + 1 maand

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

2014

1

65 + 2 maanden

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

2015

1

65 + 3 maanden

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2016

3

65 + 6 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

2017

3

65 + 9 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

2018

3

66

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2019

4

66 + 4 maanden

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2020

4

66 + 8 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2021

4

67

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

Wat gebeurt er na 2022?
Vanaf 2023 zal jaarlijks worden bezien of de ontwikkeling van de gemiddelde resterende
levensverwachting op 65-jarige leeftijd aanleiding geeft om de AOW-leeftijd met 3 maanden te
verhogen.
Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt minimaal 5 jaar van tevoren aangekondigd. Dat betekent
dus dat per 1 januari 2017 voor het eerst wordt bezien wat de levensverwachting is en of deze
aanleiding geeft om de AOW-leeftijd in 2022 te wijzigen. Dit zal vervolgens jaarlijks worden gedaan.
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3.
Partnertoeslag AOW vervalt in 2015
Hoe is het nu?
Een AOW-gerechtigde krijgt nu voor zijn of haar partner die nog niet aan de AOW toe is een
partnertoeslag die maximaal gelijk is aan wat hij zelf ontvangt (ca. Euro 730 per maand). Een
voorwaarde is wel dat de jongere partner niet te veel mag verdienen.
Wat gaat er in 2015 gebeuren?
In 2015 verdwijnt de AOW-partnertoeslag. Overigens is dit al een heel oud besluit. In 1990 besloot
het parlement per 2015 de partnertoeslag van de AOW af te schaffen.

Wanneer vervalt de partnertoeslag?
 Als je op of na 1 januari 1950 geboren
bent, krijg je geen toeslag meer.
 Als je voor 1 november 1949 geboren
bent, verandert er niets. Je ontvangt de
toeslag tot jouw jongere partner de AOWleeftijd bereikt.
 Als je 65 jaar wordt in november 2014,
heb je nog recht op toeslag tot jouw
jongere partner de AOW-leeftijd bereikt.
Voorwaarde is wel dat je voor 1 januari
2015 bent getrouwd of samenwoont en
voor 1 maart 2015 een gedeeltelijke of
hele toeslag ontving.
 Als je 65 jaar wordt in december 2014,
heb je nog recht op toeslag tot jouw
jongere partner de AOW-leeftijd bereikt.
Voorwaarde is wel dat je voor 1 januari
2015 bent getrouwd of samenwoont en





voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele
toeslag ontving.
Mensen die al een toeslag ontvingen voor
1 januari 2015 behouden die uiteraard
zolang aan de voorwaarden wordt
voldaan.
Maar ook de ‘oude gevallen’ kunnen met
het vervallen van partnertoeslag te maken
krijgen. Nu kunnen AOW-ers met een
jongere partner met een baan of WW bij
wegvallen van het partnerinkomen nog
een beroep doen op de toeslag tot de
partner ook AOW-er wordt. Deze AOW-ers
van voor 1 januari 1950 zijn dat recht
vanaf 2015 definitief kwijt.
Als je recht op de AOW-partnertoeslag op
of ná 1/1/15 vervalt als gevolg van een
structurele stijging van het inkomen van
de partner, dan kan het recht op
partnertoeslag niet meer herleven.

Kortom: Geen toeslag in december 2014 betekent ook geen toeslag daarna.

Voor meer info: klik hier of ga naar de site www.svb.nl
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4.
Doorwerken na 65 jaar bij het rijk

Klopt het dat de pensioengerechtigde leeftijd
als ontslaggrond is verdwenen?
Ja, dat klopt.
Dat is namelijk vervangen door ontslag bij het
bereiken van de leeftijd van 70 jaar
Kan je ook nog na je 70e bij het rijk
doorwerken?
Dat kan.
Je moet daartoe wel jaarlijks een verzoek
indienen bij het bevoegd gezag.
De toestemming om door te werken wordt
telkens voor 1 jaar verleend, indien je kunt
aantonen dat je lichamelijk en psychisch in
staat bent je functie te vervullen.
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Hoe toon je dat aan?
Door een arbeidsgezondheidskundig
onderzoek.
Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek
wordt, vanwege de aard van het onderzoek,
niet eerder uitgevoerd dan 4 maanden voor
het bereiken van een leeftijd van 70 jaar of
ouder.
Hoe lang van tevoren moet je een verzoek
om langer door te werken indienen?
Steeds ten minste 3 maanden voor het
bereiken van 70 jaar of ouder.
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5.
De Nationale Pensioendialoog
Hoe moet ons toekomstige pensioenstelsel
- onze oudedagsvoorziening - er uit zien?
Het kabinet heeft voor inspraak van burgers
de “Nationale Pensioendialoog” in het leven
geroepen. Zie ook de website
http://www.rijksvakbonden.nl/pensioen/227nationale-pensioendialoog-van-start

Wat blijkt: vrijwel geen enkele keuze die
gemaakt kan worden voor een nieuw
pensioenstelsel is een absolute keuze. Er is
geen absolute waarheid. Voor praktisch elk
aangedragen argument, bijvoorbeeld vóór
keuzevrijheid, is een net zo goed
tegenargument aan te dragen
Dat betekent dat alle keuzes die gemaakt
moeten worden vermoedelijk zeer politiek
zijn.

Top 5 belangrijkste uitdagingen:
1. Vergrijzing: zo zijn in 2014 maar liefst 4,7 miljoen mensen 65 jaar of ouder waarvan de helft
75+ is

2. Solidariteit: draagvlak voor solidariteit is afgenomen o.a. door de dips in de pensioendekking
van de laatste jaren, maar ook door gewijzigde opvattingen over wat solidariteit is.
Intergenerationele solidariteit is lang niet meer het enige onderwerp wat ‘top of mind’ is, ook
solidariteit tussen mannen en vrouwen, hoger en lager opgeleiden, zware en lichte beroepen etc.
3. Paternalisme: enige mate van paternalisme wordt niet als negatief ervaren als het over
pensioenen gaat. Veel mensen willen niet nadenken over hun pensioen. Ze willen erop kunnen
vertrouwen dat het gewoon goed geregeld is voor ze.
4. Zeggenschap: inspraak in hoe het pensioenstelsel wordt vormgegeven.
5. Keuzevrijheid: waarom zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een deel van je
pensioengeld (fiscaal gunstig) aan te wenden voor de aflossing van je hypotheek?

Keuzevrijheid lijkt logisch maar… in het algemeen geldt:
 Mensen hechten meer waarde aan de consumptie op korter termijn dan op langere termijn.
 Mensen handhaven bij voorkeur de status quo
 Mensen zijn er vaak van overtuigd dat hun eigen kennis en kunde beter is dan deze in
werkelijkheid is.
 Mensen hechten teveel waarde aan beperkte ervaringen wat ertoe leidt dat mensen hun
beslissingen baseren op een enkele ervaring
 Mensen zijn gevoelig voor de manier waarop een keuen wordt voorgelegd
 Mensen kiezen een veilige (bekende) weg
Op 19 januari 2015 zal er in Nieuwegein een slotconferentie zijn waarin de conclusies van de dialoog
worden gepresenteerd. In het voorjaar van 2015 zal staatssecretaris Klijnsma op basis hiervan en
hoofdlijnennotitie pensioenen aan de Tweede Kamer doen toekomen. Hierin zal zij verschillende
varianten voor een toekomstig stelsel schetsen.
Meer info: www.denationalepensioendialoog.nl
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6.
Lezersrubriek
Beste Redactie,
Ik mis in de Nieuwsbrief een analyse van nog een gevaar voor onze pensioenen. Deze ligt bij de EU.
Streven vanuit die hoek is meer invloed op en uniformering van pensioenstelsels. En laten bijv. de
Fransen nu helemaal geen pensioenpotten hebben!
Een nog steeds lage pensioenleeftijd in combinatie met een (te) groot begrotingstekort van een land
als Frankrijk levert het risico op dat landen waar wel voor pensioen wordt gespaard - op welke manier
dan ook - gebruikt gaan worden om het 'Franse gat' te dempen. Ook de bonden moeten daarom druk
uitoefenen op de politiek om dit te voorkomen. Als bond denken dat je alleen de strijd op nationaal
vlak kan voeren gaat aan dit alles voorbij.
Jos

Beste Jos,
Je geeft aan dat je in de Nieuwsbrief een analyse mist over de rol van de EU op het Nederlandse
pensioenstelsel (1) en je wijst erop dat een bond niet in zijn eentje de strijd dient te voeren op
nationaal vlak (2). Beide punten delen de AC Rijksvakbonden.
(1) EU-beleid op de Nederlandse pensioenen
In de Nieuwsbrieven Pensioen wordt inderdaad niet gerept over de rol van EU-beleid op de
Nederlandse pensioenen. De Nieuwsbrief is dan ook zeker niet allesomvattend. Telkens wordt een
keuze gemaakt in welke onderwerpen we belichten daarbij rekening houdend met de voor leden
meest relevante informatie. In de Nieuwsbrief Augustus is met name gefocust op het onderwerp
“indexatie”. De zekerheid van een 70% geïndexeerd middelloon als pensioen lijkt onhoudbaar.
Gezien de Nederlandse wetsvoorstellen zal de indexatie-ambitie van pensioenfondsen, waaronder
ook ABP, heel moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft grote gevolgen voor pensioenopbouw
en voor de koopkracht van gepensioneerden.
Rol EU
Dat in de Nieuwsbrief geen aandacht is besteed aan het EU-beleid, houdt echter niet in dat de AC
Rijksvakbonden hier geen aandacht voor hebben. De Europese Commissie heeft in 2010 het
groenboek “Towards adequate, sustainable and safe European pension systems” uitgebracht.
De EU heeft haar zorg geuit dat pensioenvoorzieningen in de EU-lidstaten de afgelopen decennia
steeds verder onder druk zijn komen te staan. Door de vergrijzing is er een alsmaar kleinere
beroepsbevolking en grotere groep 65+-ers, waardoor het aantal werkenden dat betaalt voor de
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pensioenen is afgenomen. Het aantal ontvangers van pensioenen is daarentegen
toegekomen. Dit heeft de financiering van het pensioenstelsel in de meeste lidstaten bemoeilijkt.
Ook de toegenomen mobiliteit onder werkenden in de Europese Unie en de economische crisis
zorgen ervoor dat EU-lidstaten meer problemen krijgen met het uitbetalen van de pensioenen. De EU
vindt dat een coördinatie van de pensioenvoorziening noodzakelijk is om de pensioenen ook in de
toekomst te kunnen blijven garanderen in elke EU-lidstaat.
Dit zgn. ‘Groenboek’ was één van de eerste stappen in het Europese regelgevingstraject. In het
Groenboek zijn problemen betreffende de toekomst van aanvullende pensioenen in EU-landen
geïnventariseerd. Op basis van alle reacties op het Groenboek heeft de Europese Commissie in
februari 2012 het zgn. “Witboek” voor adequate, veilige en duurzame Europese pensioenen
gepubliceerd.
Enkele voorstellen uit het Witboek?
Pensioenfondsen krijgen geen uitzonderingspositie voor het aanleggen van grotere buffers. Net als
verzekeraars zullen zij aan strengere regels moeten voldoen.
Maatregelen om langer werken aantrekkelijk te maken
Herzien van de pensioenleeftijd
Pensioenen in lidstaten moeten vergelijkbaar worden
Mensen moeten gestimuleerd worden om zelf pensioen te sparen·
(2) De vakbond kan niet alleen de strijd voeren op nationaal vlak.
Je roept de AC Rijksvakbonden op meer samenwerking te zoeken bij het opereren op Europees
niveau. Dit doet we ook. Zo is een van onze verenigingen lid van de Europese bond `CESI` (European
Confederation of Independent Trade Unions). Meer info: www.cesi.org
Verder is ook de Pensioenfederatie actief. De Pensioenfederatie is de vertegenwoordiger van de
Nederlandse pensioenfondsen. Zo gaat de Pensioenfederatie in Brussel de discussie met alle
betreffende partijen aan over verdere verbeteringen die mogelijk zijn om de Europese richtlijnen op
bepaalde aspecten beter aan te laten sluiten bij de Nederlandse praktijk.
When looking at pensions, the overall pension system of a country has to be considered.
Occupational pensions can never be looked at without taking into account the other pillars of a
national pension system.
Daarnaast is voor bemoeienis met EU-regelgeving de positie van de Nederlandse regering van
belang. In maart 2012 stelde de Tweede Kamer Pieter Omtzigt aan als Europees pensioenrapporteur.
Hij heeft als opdracht meegekregen om de plannen van de Europese Commissie met pensioenen in
de gaten te houden. Zo heeft de Tweede Kamer op 14 mei jl. uitgesproken dat de Europese
Commissie zich niet moet bemoeien met de pensioenen van lidstaten. Om in voetbaltermen te
spreken: formeel heeft het Nederlandse parlement een ´gele´ kaart getrokken tegen de plannen. Met
die gele kaart laat de Tweede Kamer aan de Europese Commissie weten dat zij de Europese invloed
op het Nederlandse pensioenstelsel te ver vindt gaan.
Kortom: op pensioengebied zijn vele spelers actief.

Jouw Vakbond
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7.
Wist je dat?


Dat tot eind 2008 nagenoeg iedereen
ervan uitging dat de pensioenen en
pensioenaanspraken vrijwel altijd aan de
inflatie konden worden aangepast? Dat
daarmee de invloed van ontwikkelingen
op de financiële markten op het pensioen
werd onderschat, ook in de wet- en
regelgeving?



Dat op 8 december de behandeling
plaatsvindt van het wetsvoorstel
Financieel Toetsingskader (de zgn.
nieuwe spel- en rekenregels voor
pensioenen) in de Eerste Kamer?



Dat volgens pensioendeskundigen het
nieuw Financieel Toetsingskader ertoe zal
leiden dat gedurende tientallen jaren
onvoldoende geïndexeerd zal kunnen
worden?
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In het wetsvoorstel nieuw Financieel
Toetsingskader kiest het kabinet voor
een indexatiedrempel van 110% om te
voorkomen dat een fonds direct tot
indexatie overgaat zodra het over het
minimaal vereist eigen vermogen (ca.
105%) beschikt.
In het algemeen kan worden gesteld dat
op korte termijn de kans op indexatie
kleiner wordt als gevolg van dit
wetsvoorstel, maar dat tegelijkertijd de
kans op kortingen ook kleiner wordt.



Dat als de rente zo laag blijft,
premiedalingen een utopie zijn?
Doordat het kabinet in 2015 de spelregels
voor pensioenfondsen aanscherpt (nieuw
Financieel Toetsingskader) moeten
pensioenfondsen straks hogere buffers
aanhouden, wat juist een
premieverhogend effect heeft.



Dat vanaf 2015 Hans van Meerten voor 1
dag in de week bijzonder hoogleraar
internationaal pensioenrecht aan de
Universiteit Utrecht is?
Na Erik Lutjens, Marc Heemskerk en
Herman Kappelle is hij in Nederland de 4e
jurist met een leerstoel pensioenrecht.
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