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0. 
Voorwoord 

 
Pensioen minder zeker en zeker minder. 
Dit is de titel van alweer de 2e Pensioen 
Nieuwsbrief dit jaar. 
 

Snapt u het nog? 
Het is bepaald niet overdreven wanneer we 
stellen dat er in Nederland een verhitte 
discussie aan de gang is over de pensioenen. 
Het is ook niet bezijden de waarheid wanneer 
we stellen dat het merendeel onder u er geen 
snars van begrijpt en het ook niet meer kan 
begrijpen.  
 
Contradictio in terminis 
Wat is een adequaat pensioen? Het kabinet 
vindt in ieder geval dat het minder zeker kan, 
en zeker minder. Hiervoor zijn 
pensioenvoorstellen neergelegd. Die moeten 
onder meer leiden tot extra 
belastingopbrengsten om zo mede de 
rijksbegroting op orde te krijgen. 

 
Minder zekere uitkeringen, lagere 
pensioenopbouw en ook lagere premies. Hoe 
is dit laatste te rijmen met het feit dat 
pensioenfondsen nu kampen met lage 
dekkingsgraden en er hoogstwaarschijnlijk 
opnieuw gekort gaat worden? Daarnaast leven 
we ook langer. Leidt premieverlaging op 
termijn juist niet tot nog meer en hogere 
kortingen op je pensioen? En zal dat 
vervolgens niet leiden tot een daling van de 
consumptie van 3 miljoen gepensioneerden? 
En dientengevolge dus ook lagere 
belastingopbrengsten?  
 
 
Pensioen is salaris. Pensioen is een 
arbeidsvoorwaarde. Over 
arbeidsvoorwaarden beslissen cao-partijen. 
Wij als AC Rijksvakbonden vinden dat het 
kabinet niet via jouw pensioen economisch 
beleid moet gaan voeren.  
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1. 
Grote kans op nieuwe kortingen in 2014 

 
De dekkingsgraad van ABP eind juni is gedaald 
naar 97%. 
 
Wat betekent dit?  
Een dekkingsgraad van 97% wil zeggen dat als 
ABP alle huidige en toekomstige pensioenen 
nu zou moeten uitbetalen, ze 3% te kort 
komen. Het betekent dus niet dat ABP de 
huidige pensioenuitkeringen niet zou kunnen 
uitbetalen.  
Op dit moment zit ABP in het laatste jaar van 
het herstelplan. De dekkingsgraad eind dit jaar 
is bepalend. Dit betekent dat de 
dekkingsgraad van ABP eind dit jaar moet 
uitkomen op 104,2%. Lukt dit niet, dan moet 
ABP het verschil tussen de dekkingsgraad eind 
2013 en de vereiste dekkingsgraad (104,2%) in 
1 keer in een verlaging doorvoeren. 
 
Hoeveel wordt er gekort? 
Stel dat ABP eind 2013 nog steeds een 
dekkingsgraad van 97% heeft, dan zou ABP 
dus je aanvullende ABP-pensioenuitkering 
(voor gepensioneerden) maar ook de 
pensioenopbouw (voor werkenden) met 7,2% 
moeten verlagen. Ligt de dekkingsgraad eind 

2013 boven de 104,2% dan vindt er geen 
verlaging plaats. Door de 
beursschommelingen blijft het lastig om een 
mogelijke verlaging in 2014 te voorspellen. 
Maar de kans op een 2e korting is helaas 
aanzienlijk. 
 

Herstelplan ABP 
ABP werd, net als vele andere 
pensioenfondsen, in 2008 zwaar geraakt door 
de crisis op de financiële markten. Daarom is 
in 2009 een herstelplan opgesteld. Hierin staat 
wat ABP moet doen om de financiële situatie 
binnen 5 jaar te verbeteren. En zolang de 
dekkingsgraad lager is dan 104,3% mogen de 
pensioenen niet worden aangepast aan de 
loonontwikkeling (de zgn. indexatie).  
 
 
 
De 1e korting die ABP heeft moeten 
doorvoeren was in april dit jaar en bedroeg 
0,5%. 
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2.  
Wat wil het kabinet: 1. minder opbouw van 

pensioen (Witteveen) per 2015 
 
 
Je mag straks (als de kabinetsplannen 
doorgaan) minder fiscaal gunstig sparen voor 
je pensioen: max. 1,75% opbouw per jaar. Nu 
bouw je bij het ABP 2,05% per jaar pensioen 
op.  
 
 
Als je werkt spaar je elke maand belastingvrij 
een bedrag (=premie) voor je pensioen. 1/3 
deel daarvan betaal jezelf en 2/3 deel betaalt 
de werkgever. Dit is eigenlijk loon dat later, als 
je met pensioen gaat, uitbetaald wordt (ook 
wel ‘uitgesteld loon’ genoemd).  
 
 
Wat wil het kabinet bereiken met een lagere 
pensioenopbouw? 
Uitgangspunt wordt een pensioen gebaseerd 
op 70% van je gemiddelde loon (middelloon) 
i.p.v. 70% van je laatstverdiende loon 
(eindloon).  
Daarnaast vindt het kabinet dat werknemers 
door hun langere werkzame leven jaarlijks 
minder hoeven te sparen. Door een lagere 
opbouw van jouw pensioen, kunnen 
pensioenfondsen de pensioenpremie 
verlagen. Het premiegeld dat je nu betaalt, 
krijg je terug via salaris. Dit komt de 
koopkracht ten goede en dus de 
overheidsopbrengsten door de extra 
belastingopbrengsten, aldus het kabinet.  
 
Beperking pensioenopbouw is een kaalslag 
voor pensioenen en treft vooral jongeren 
Het kabinet gaat ervan uit dat jongeren van nu 
ononderbroken door kunnen sparen tot ze op 
hun 72e met pensioen gaan. Daarnaast rekent 
het kabinet op een jaarlijkse indexatie van 
pensioenen.  Maar is dat realistisch? 
 

 
Het Witteveen-kader is genoemd naar Johan 
Witteveen (1921) die in de jaren 70 minister 
van Financiën was. Witteveen was in 1994 
voorzitter van de werkgroep die 
aanbevelingen opstelde voor de fiscale 
behandeling van pensioenen. In haar 
eindrapport stelde zijn Commissie een kader 
op voor het fiscaal aantrekkelijk maken van 
het aanvullende pensioen (de 2e pijler). In dat 
kader, het Witteveenkader, was sprake van 
een in 35 jaar op te bouwen pensioen tegen 
maximaal 2% opbouw per jaar van 70% van 
het laatstverdiende loon. Daarmee ontstond 
de mogelijkheid om vanaf het 60e jaar al met 
pensioen te gaan. In 1999 werd het kader in 
de wet vastgelegd. Sindsdien is het beperkt 
naar nu dus 1,75% per jaar, zodat er na 40 
jaren werken maximaal 70% van het 
gemiddelde loon kan worden gespaard.  
 
 
 
Jongeren en de realiteit  
Bij de huidige voorstellen komt het pensioen 
voor jongeren veel lager uit dan de regering 
tot nu toe beweert. Het kabinet schetst een te 
rooskleurig en niet realistisch beeld. Jongeren 
zullen veel langer dan de ouderen van nu 
ononderbroken moeten doorwerken om tot 
een 70% middelloon te kunnen komen. De 
praktijk is dat maar weinig jongeren zo’n lange 
periode zonder onderbreking pensioenpremie 
afdragen. Verder is het niet realistisch uit te 
gaan dat er jaarlijks indexatie plaatsvindt nu er 
de afgelopen jaren niet is geïndexeerd en de 
pensioenen recentelijk zelfs zijn gekort.  
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Maar je te betalen pensioenpremie gaat toch 
omlaag? 
Dat is zeer de vraag.  
Zo zijn de pensioenfondsen verantwoordelijk 
voor het vaststellen van de hoogte van de 
pensioenpremies, en niet de Tweede Kamer of 
het kabinet. 
En ligt het voor de hand dat de 
pensioenpremies die vrijvallen voor andere 

doeleinden worden gebruikt dan 
de pensioenopbouw? Veel 
pensioenfondsen hebben de 
premies hard nodig om hun financiële positie 
te versterken en zo ook de indexatie-kansen 
voor de toekomst weer groter te maken. Want 
volledig indexeren mag pas als de 
pensioenbuffers toereikend zijn.
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                            3. 
Wat wil het kabinet: 2. nieuwe spelregels 
voor pensioenfondsen, het zgn. Financieel 

Toetsings Kader (FTK) 
 
Het pensioenstelsel in Nederland is door de 
stijgende levensverwachting, de lage rente en 
de gevolgen van de crisis onder druk komen te 
staan. Veel fondsen hebben daardoor 
onvoldoende vermogen (lage dekkingsgraden) 
om ook in de toekomst pensioenen uit te 
betalen die werknemers verwachten. Nieuwe 
spelregels zijn nodig.  
 
Wat zijn de belangrijkste elementen? 

 Er komt één nieuw toetsingskader 
voor bestaande (nominale) en nieuwe 
(reële) contracten.  

 Duidelijkheid over de verdeling van 
financiële risico’s, zodat jongeren en 
ouderen weten waar ze aan toe zijn.  

 De indexatieambitie weegt zwaarder 
mee bij de vermogenseisen van 
pensioenfondsen 
 

 
 

 De mogelijkheid om pensioenen beter 
aan te passen aan de 
levensverwachting.  

 
Pensioenpremie omhoog 
Volgens de nieuwe FTK-regels wordt de 
premie die werknemers en werkgever voor 
het pensioen betalen op een nieuwe manier 
berekend. Hierdoor zal jouw te betalen 
pensioenpremie omhoog gaan, zo vrezen wij. 
 
FTK – wat nu? Wat betekent dit voor het ABP 
pensioen? 
ABP zal de kabinetsvoorstellen deze zomer 
verder bestuderen, de (premie) effecten 
doorrekenen in verschillende scenario’s en 
met concrete voorstellen voor verbetering 
komen. 
Pas na de consultatie (loopt tot 6 september) 
zal het kabinet definitieve keuzes maken. 
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4. 
Wat wil het kabinet: 3. nieuwe 

pensioencontracten (nominaal een reëel) in 
2015 

 
In het kort: de verschillen tussen het 
nominale en reële contract? 
 Het huidige, nominale contract 

Indexatie  
Hierbij moeten fondsen er alles aan doen 
om het opgebouwde pensioen uit te 
keren, maar dan niet persé gecorrigeerd 
voor inflatie. Die pensioenen kunnen dus 
elk jaar minder waard worden. De fondsen 
mogen de pensioenen wel aanpassen aan 
de inflatie, maar alleen als zij een flinke 
buffer hebben opgebouwd. 
Korten 
Fondsen die voor het nominale systeem 
kiezen mogen alleen in het uiterste geval 
korten. Kortingen op het pensioen zijn 
hierdoor minder vaak aan de orde, maar 
als ze noodzakelijk zijn, kunnen ze abrupt 
en fors zijn, en de korting mag slechts over 
3 jaar worden uitgesmeerd. Om de 
beoogde zekerheid waar te maken, 
worden de eisen voor wat betreft de 
financiële buffers en premies 
aangescherpt. 
 

 Het nieuwe, reële contract wet 
Indexatie 
Bij dit systeem stijgen de pensioenen wel 
mee met de inflatie. Elke ingelegde 100 
euro is over 40 jaar dus nog steeds 100 
euro waard, zo is de intentie. Daarbij 
wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers 
meer risico accepteren en dus een grotere 
kans op verlies. Deze pensioenfondsen 
nemen dan ook meer risico’s bij hun 
beleggingen met als doel hogere 
rendementen te behalen.  
Korten 
In de nieuwe pensioencontracten moeten 
direct maatregelen worden genomen bij 

financiële tegenvallers, maar die 
maatregelen mogen over 10 jaren worden 
gespreid. Hierdoor kunnen financiële 
schokken voor de pensioendeelnemers 
geleidelijker worden verwerkt. Dit 
verkleint het risico op abrupte, grote 
kortingen van pensioenen. 
 

Wat betekent dit voor jouw oude 
pensioenrechten die je al hebt opgebouwd? 
Dat wordt nog een flinke dobber. Iedereen 
moet in 2015 een nieuw pensioencontract 
sluiten en daarbij moet het geld dat al is 
gespaard worden ingepast, zo stelt het 
kabinet. Het kabinet had het liefst iedereen 
opgelegd over te gaan naar het reële systeem. 
Maar mensen verplichten om hun gelden dat 
ze tot nu toe hebben gespaard in een riskanter 
systeem te storten, is vragen om rechtszaken. 
Daar wil het kabinet haar vingers niet aan 
branden. Daarom mogen fondsen ook kiezen 
voor het nominale systeem. Dat verandert een 
stuk minder aan de huidige rechten.  
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Wie beslist? 
Bij het opstellen van de nieuwe 
pensioenregeling zijn verschillende partijen 
betrokken. Wie doet wat? 

 Kabinet neemt besluiten over de 
pensioenen 
Het kabinet bereidt nieuwe wetgeving 
voor om de pensioenen 
toekomstbestendiger te maken. Bij 
het opstellen van de nieuwe 
pensioenregeling moeten we hiermee 
rekening houden.   
 

 Pensioenkamer maakt 
pensioenregeling ABP 
De Pensioenkamer, die bestaat uit 
vertegenwoordigers van werkgevers 
en werknemers, bepaalt hoe de 
nieuwe pensioenregeling van ABP 
eruit komt te zien. In de 
Pensioenkamer zit onze 
vakbondsbestuurder Marianne 
Wendt. 

 
 

 Bestuur ABP toetst 
pensioenregeling 
Als de Pensioenkamer weet hoe de 
pensioenregeling eruit moet zien, 
leggen ze dit voor aan het bestuur van 
ABP. Het bestuur toetst of de regeling 
financieel haalbaar en uitvoerbaar is.  
 

 Deelnemersraad en werkgeversraad 
geeft advies 
De deelnemersraad en 
werkgeversraad adviseren het ABP-
bestuur gevraagd en ongevraagd over 
de nieuwe pensioenregeling.  
 

 ABP voert nieuwe pensioenregeling in 
Als de besluiten van het kabinet zijn 
omgezet in wetgeving en alle 
betrokken partijen het met elkaar 
eens zijn, voert ABP de nieuwe 
pensioenregeling in
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5. 
Nieuwe ABP-regeling nodig 

 
Wetsvoorstellen over nieuwe rekenregels, 
over nieuwe contractvormen, toenemende 
levensverwachting, toekomstbestendig 
pensioen … een nieuwe regeling is nodig. 
Hierover moet dus de Pensioenkamer 
afspraken maken.  
 
Wat willen werkgevers in de Pensioenkamer 
De werkgevers zetten in op een 
pensioenregeling met als basis 70% van het 
gemiddelde loon na 40 jaar werken. Daarnaast 
zou ieder zelf individueel kunnen bijsparen.  
Dit betekent premieverlaging, aldus de 
werkgever en over deze premieruimte kan 
overleg worden gevoerd aan de cao-tafel. 
Maar dat betekent dus wel dat jij als 
werknemer straks gewoon je eigen cao-
loonsverhoging financiert (in ruil voor een 
verslechtering van je pensioen).  
 
Wat willen de vakbonden in de 
Pensioenkamer 
Als werkgevers hun zin krijgen, steken ze dus 
straks een groot deel van de vrijgekomen 

premie in eigen zak. Vooral jongeren zullen 
door een lagere pensioenopbouw (Witteveen-
kader) veel minder pensioen opbouwen. Als 
vakbonden verzetten wij ons tegen dit politiek 
voornemen door politieke lobby en door 
gezamenlijk advertenties in dagbladen te 
zetten. Indien deze maatregel ondanks dit 
verzet doorgevoerd wordt, dan is het aan 
werkgevers- en werknemers- 
vertegenwoordigers hoe de lagere 
pensioenopbouw verwerkt wordt in het 
pensioenreglement en wat voor gevolg dit 
heeft voor premie, indexatie en 
pensioenbuffers. 
 
Wij willen echt een pensioenregeling die goed 
is voor nu en voor straks. Wij willen het deel 
dat je niet meer belastingvrij mag sparen voor 
je pensioen, via een omweg toch inzetten voor 
jouw pensioen. Pensioengeld moeten we 
gewoon blijven inzetten voor een goed 
pensioen voor alle generaties, oud … maar 
zeker ook jong.  
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6.  
Politiek wil dat pensioenfondsen meer 

beleggen in Nederland 
 

 
Politiek wil debat met pensioenfondsen over 
Nederlandse begrotingscrisis 
Pensioenfondsen moet zich niet alleen laten 
leiden door rendement en risico maar ook oog 
hebben voor het collectieve belang van hun 
clientèle om uit de crisis te komen. Door meer 
geld in Nederland te steken, kunnen 
pensioenfondsen de schuldenlast verlichten, 
zo meldt de politiek. 
 
Wat vindt ABP? 
ABP is al een grote belegger in Nederland. 
Zo’n 32 miljard euro wordt in eigen land 
belegd. ABP is bereid om meer te beleggen in 
Nederland maar dan moeten die beleggingen 
wel passen in het ABP-beleggingsbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel beleggingsbeleid  
Om een goed rendement te halen voor de 
pensioendeelnemers tegen een verantwoord 
en gecontroleerd risico. Van beleggingsdwang 
kan geen sprake zijn en ABP gaat ook geen 
risico’s van andere partijen overnemen en 
neerleggen bij de ABP-deelnemers. 
Kortom: het kabinet zal dus garanties moeten 
geven om de risico’s van de ABP 
beleggingsportefeuille niet te vergroten. 
 
 
Op dit moment ligt er echter nog geen 
definitief plan waarover ABP een mening kan 
vormen. Maar hoe het uiteindelijke plan er 
ook uit gaat zien, voor ABP blijft het belang 
van de ABP-deelnemer altijd voorop staan.  
 
Wat vindt de AC? 
We zijn ons zeer bewust van de grotendeels 
negatieve gevoelens onder onze leden over 
het beleggen in hypotheken. Dit is ook geuit 
richting ABP. De politiek dient niet via jou als 
pensioenfondsdeelnemer de Nederlandse 
staatsbegroting te versterken. Pensioengelden 
zijn er voor het doen van 
pensioentoezeggingen.  
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7.  
Langer doorwerken bij de rijksoverheid 

 
 
Wil je na je 65e of na de nieuwe AOW-leeftijd 
doorwerken? Dat kan. Binnenkort hoef je hier 
ook geen verzoek meer voor in te dienen bij je 
leidinggevende. Iedereen dit dat wil, kan dan 
na zijn 65e doorwerken zo lang hij wilt. Wel is 
het zo dat vanaf je 70e de werkgever je 
jaarlijks een periodieke keuring zal laten 
ondergaan om vast te stellen of je ook 
lichamelijk en geestelijk in staat bent je 
functie te blijven vervullen. Als uit je keuring 
blijkt, dat je je functie niet meer kunt 
uitoefenen, dan volgt ontslag.  
 
Combi werken en pensioen: deeltijdpensioen 
Je wilt wel langer doorwerken maar het toch 
ook wel rustiger aandoen zodat je meer tijd 
kan besteden aan je hobby’s. Overweeg dan 
het deeltijdpensioen. 
 
Wat is deeltijdpensioen 
Met het deeltijdpensioen stop je niet volledig 
met werken maar ga je minder uren werken. 
Bijvoorbeeld 4 dagen in de week in plaats van 
5 dagen. Je gaat dan alvast 1 dag in de week 
met pensioen. De dagen die je werkt, blijf je 
gewoon in dienst bij je werkgever en hiervoor 

ontvang je salaris. Ook blijf je jouw pensioen 
verder opbouwen. Voor de dag(en) die je niet 
werkt, ontvang je pensioen. 
 
 

Is het deeltijdpensioen iets voor jou? 
Ben je geïnteresseerd in het deeltijdpensioen? 
Let ook op het volgende. Als je (nog) gebruik 
maakt van de PAS-regeling, heeft 
deeltijdwerken effect op je PAS-uren. 
Informeer hier naar bij je werkgever. Minder 
werken, betekent ook minder 
pensioenopbouw. Want je bouwt alleen 
pensioen op over het loon voor de dagen die 
je nog werkt. Heb je nog niet de AOW-leeftijd 
bereikt, dan maak je dus al voor je AOW-
leeftijd gedeeltelijk gebruik van je pensioen. 
 

 
Tip: bekijk ook eens de ABP 
argumentenkaart om wel/niet al met 
deeltijdpensioen te gaan:  
http://www.abp.nl/images/werknemers%
20nav_tcm160-63778.pdf 

  

javascript:;
http://www.abp.nl/images/werknemers%20nav_tcm160-63778.pdf
http://www.abp.nl/images/werknemers%20nav_tcm160-63778.pdf
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8.  
De AOW partnertoeslag vervalt voor hoge 

inkomens 
 
 

Er liggen kabinetsplannen voor een geleidelijk 
afschaffen van de AOW-partnertoeslag voor 
mensen met de hoogste  inkomens.  
Vanaf € 46.000 (exclusief AOW) wordt de 
partnertoeslag geleidelijk gekort. Bij een 
inkomen van ongeveer €  54.000 is de 
partnertoeslag geheel vervallen.  
 
Ingangsdatum: 1 januari 2015. Vanaf 2015 zal 
de partnertoeslag vervolgens over een 
periode van drie jaar, in vier gelijke stapjes 
worden afgebouwd. Dat betekent dat de 
korting op de toeslag in 2015 voor 25% zal 
worden doorgevoerd, in 2016 voor 50%, in 
2017 met 75% en tenslotte vanaf 2018 
volledig zal zijn. 
 
 

 
Let op:  
De partnertoeslag wordt in 2015 volledig 
afgeschaft.  
Mensen die op of na 1 januari 1950 geboren 
zijn, ontvangen dan geen partnertoeslag 
meer. 

Voor meer info: 

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwe
rpen/algemene-ouderdomswet-
aow/vraag-en-antwoord/wanneer-
kan-ik-een-aow-partnertoeslag-
krijgen.html  
 

 http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte
_aow/toeslag  

 

 
 

 
 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-aow-partnertoeslag-krijgen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-aow-partnertoeslag-krijgen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-aow-partnertoeslag-krijgen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-aow-partnertoeslag-krijgen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-aow-partnertoeslag-krijgen.html
http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/toeslag
http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/toeslag
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9.  

Verandert er ook iets aan je basisuitkering: 
de AOW? 

 
 
Bijna deze gehele Nieuwsbrief is gewijd aan je 
2e pijler van het pensioen namelijk je 
aanvullend pensioen dat je opbouwt bij het 
ABP. De 1e pijler van je pensioen, je AOW, is 
echter een zeer belangrijke component van je 
pensioen.  
 

Wat is een omslagstelsel? 
De AOW-uitkeringen worden betaald met 
behulp van het omslagstelsel. Alle mensen die 
werken betalen premie voor de AOW. Met 
deze premies worden de huidige AOW-
uitkeringen betaald. Kortom, werkende 
mensen betalen geen premies voor hun eigen 
AOW, maar voor mensen die nu AOW-
uitkeringen ontvangen.  
 
 
Hoeveel jongeren zijn er op 1 oudere? 
Die verhouding was in 1950 ongeveer 1:8 
Nu is dat ca. 1:4 en in 2040 nog maar 1:2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranderingen in de AOW 
De AOW is een basisinkomen waarvan de 
hoogte is gekoppeld aan het wettelijk 
minimumloon. Iemand die getrouwd is of 
samenwoont, krijgt 50% van het 
minimumloon (ca. 750 euro bruto per maand). 
Een alleenstaande krijgt 70%. 
Iedereen die de AOW-leeftijd bereikt kan 
aanspraak maken op de AOW-uitkering. Vanaf 
2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen 
omhoog. Uiteindelijk zal die in 2023 op 67 jaar 
liggen. 
 
Om de uitkeringshoogte gelijk te houden, zal 

er wat moet veranderen. Een verhoging van 

de AOW-leeftijd (zoals nu is ingegaan) en de 

afschaffing van de AOW-partnertoeslag, is 

daarbij een hulpmiddel maar geen redmiddel. 

Gezien deze onzekerheid vindt de AC 

Rijksvakbonden het des temeer onbegrijpelijk 

dat de Nederlandse politiek de 2e pijler van je 

oudedagsvoorziening (je aanvullende ABP-

pensioen) wil verlagen. 

 

 

 

 

 

 


