
Vragen en Antwoorden over het pensioen-onderhandelaarsakkoord van 16 september 
2013 
 
Simpel gesteld: “Je moet minder pensioen opbouwen, anders mag je het niet meer aftrekken 
van de belasting.” 
Dus zijn de sociale partners bij het ABP gedwongen om de regeling drastisch te versoberen. 
Als we deze verslechtering niet doorvoeren, dan wordt de gehele pensioenregeling fiscaal 
onzuiver en worden alle premies fiscaal belast. Dat wordt onwerkbaar. 
 
1. Daarom waren onderhandelingen nodig?  
Ja, want je mogelijkheden om aanvullend pensioen op te bouwen (als aanvulling op de AOW 
die overigens volgens de kabinetsplannen stapsgewijs zal worden verhoogd naar 66 jaar in 
2018 en 67 jaar in 2021), worden beperkt.  
Het kabinet heeft bepaald dat per 1 januari 2014 de pensioenrichtleeftijd voor jouw 
aanvullend pensioen omhoog moet van 65 jaar naar 67 jaar.  
 
2. En hoe wil het kabinet bewerkstelligen dat de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar gaat? 
Door per 1 januari 2014 je belastingvrije pensioenopbouw te verlagen. Dit is het zgn. 
Witteveen 1 kader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je bouwt dus belastingvrij pensioen op. Pas bij uitkering wordt jouw pensioenuitkering 
belast.  
Maar jouw belastingvrije pensioenopbouw wil het kabinet per 1 januari 2014 verlagen met 
0,1%. Nu heb je een jaarlijkse pensioenopbouw van 2,05%; in 2014 wordt dit 1,95%.   
 
3. Wat betekent dit voor jou? 
Allereerst, ben je gepensioneerd? Dan verandert er voor jou niks. De versobering heeft 
alleen effect voor opbouw na 2014, en dus geen enkel effect op al opgebouwde rechten. 
Ben je nog werkend? Dan is dit een verslechtering omdat je hierdoor minder pensioen 
opbouwt. Je zal dus langer moeten doorwerken om een zelfde pensioenopbouw te bereiken. 
 

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



Let op:  al het pensioen dat je tot 2014 heb opgebouwd, wijzigt hierdoor niet. Pas vanaf 
2014 bouw je minder pensioen per jaar op. Ook betekent het niet dat je pas op je 67e met 
pensioen kan gaan. Het is in je ABP-regeling nog steeds mogelijk om jouw aanvullend 
pensioen eerder te laten ingaan dan op je AOW-leeftijd, namelijk tussen 60 en 70 jaar. 
 
4. Wat krijg je terug voor je mindere opbouw? Kortom: hoe word je gecompenseerd? 
Als je 0,1% minder pensioen kan opbouwen per jaar, kan je pensioenpremie dus omlaag. Je 
premie wordt voor 70% door je werkgever betaald en 30% door jezelf. Het grootste voordeel 
van een premieverlaging zou daardoor bij jouw werkgever komen. 
In het pensioen-onderhandelaarsakkoord is geregeld dat het grootste deel van het 
werkgeversvoordeel weer besteed wordt aan jou. Hoe? Het werkgeversvoordeel wordt 
namelijk gebruikt om de werknemerspremie van de VPL (wat jij nu dus eigenlijk betaalt) te 
financieren. VPL staat voor 'Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en 
introductie levensloopregeling'.  
 
Hierdoor houd jij ruim 2% meer aan nettosalaris over.  
Let op: deze verbetering van jouw nettoloon komt dus voort uit de versobering van de 
pensioenregeling. Dat komt dus eigenlijk uit jouw eigen zak. Er is dan ook geen sprake dat de 
werkgever de 0-lijn voor loonsverhoging heeft opgeheven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waaruit bestaat de overgangspremie VPL nu? 
Deze premie bestaat uit 2 gedeelten: 

1. Een premie voor de FPU-uitkering voor deelnemers die geboren zijn vóór 1950 
en die nog gebruik kunnen maken van FPU. 

2. Een premie voor extra ABP Keuzepensioen over dienstjaren vóór 2006 voor 
deelnemers die geboren zijn na 1949 en niet meer met FPU kunnen gaan. 
Overigens, dit zijn ‘voorwaardelijke rechten’. Indien je niet vanwege pensioen 
maar om een andere reden vóór 2023 uit de ABP-regeling gaat (bijvoorbeeld 
baan in de marktsector), dan krijg je de extra inkoop van pensioen niet. 
 

Hoe lang betaal ik nog aan de overgangspremie VPL? 
De premie voor de FPU-uitkering betaal je in principe nog tot 1-1-2016. Daarna worden 
geen FPU-uitkeringen meer uitbetaald.  
De premie voor extra ABP Keuzepensioen over dienstjaren vóór 2006 zou je nog tot 1-1-
2023 betalen. Op die datum eindigt de Overgangsregeling VPL. 
Ook medewerkers die bij ABP pensioen opbouwen vanaf 1/1/2006 betalen mee aan de 
overgangsregeling VPL. Zij krijgen echter geen extra ABP Keuzepensioen. Dit extra ABP 
Keuzepensioen geldt namelijk alleen voor de dienstjaren vóór 2006. Dit wekt uiteraard 
weerstand op bij jongeren omdat zij nu premie betalen voor een regeling waar ze zelf 
geen gebruik van kunnen maken.  
Met dit onderhandelingsakkoord is deze VPL-premie dus in principe uit beeld voor jou. 
 
Wat als de VPL-premie in de toekomst moet worden verhoogd? 
Nu willen de werkgevers niet ook alle toekomstige VPL premieverhogingen, mocht dit 
voor gaan komen, voor hun rekening nemen. Daarom is in het pensioen-akkoord ook 
afgesproken wat we gaan doen indien de VPL premie in de toekomst stijgt.  
 



5. Mijn ABP-pensioenpremie 2014 wordt dus lager? 
Dat is ook onder meer nog afhankelijk van de dekkingsgraad van ABP. 
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 augustus bedroeg de dekkingsgraad 100%. 
Eind november stelt ABP de premie voor 2014 definitief vast.  
 
6. Plannen voor 2015: pensioenpremie weer hoger? 
Nog lagere opbouw treft vooral jongeren 
Het recente pensioen-onderhandelaarsakkoord, zoals hierboven beschreven, leidt in 2014 
tot premiedaling. Dit is een 1e stap voor de versobering van je pensioenopbouw. De 2e stap 
komt er al aan. 
In de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel dat jouw pensioenopbouw verder versobert in 
2015. Als de plannen worden aangenomen dat krijgen jonge medewerkers die nu instromen 
na 40 dienstjaren nog maar een pensioen van (40 x 1,6%) 64% van hun gemiddelde loon. Nu 
is dat nog 82% (40 x 2,05%). De AC Rijksvakbonden alsook ABP hebben al eerder aangegeven 
hier geen voorstander van te zijn omdat jongeren dan te weinig pensioen kunnen 
opbouwen. Daarnaast heeft staatssecretaris Klijnsma onlangs nieuwe spelregels 
gepresenteerd voor het Nederlandse pensioenstelsel. De combinatie van deze voorstellen 
zou kunnen leiden tot een forse verhoging van je premie en dat terwijl je pensioenopbouw 
vermindert.  
Als de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen aanneemt, zullen bonden afspraken over de 
gevolgen voor jouw ABP-regeling moeten maken. 
 
 
 
 
 


