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Pensioen Nieuwsbrief  

AC Rijksvakbonden 

Pensioen … Auw!!  

  
 

o  

De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Justitievakbond Juvox, VPW en VCPS 
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        0.  

Voorwoord 

 
Hoe vaak is het in deze Nieuwsbrief al gegaan over de steeds maar lagere rente?  

En ja, ook nu gaat het weer hierover.  

Want de lage rente blijft het meest nijpende probleem voor je ABP-pensioen.  

Er zijn geen garanties. 

Niet in pensioenen, en eigenlijk ook niet in het leven. 

Met allerlei onzekerheden kunnen mensen omgaan, maar bij pensioenen willen we garantie. 

Maar geloven we daar zelf nog in? 

We zien dat ons ABP pensioenstelsel erg rentegevoelig is. 

En een lage rente blijkt een enorm probleem voor de dekkingsgraad. 

Het nieuwe financieel toetsingskader (ftk) dat per 1 januari 2015 werd ingevoerd zou aan veel van de 

ellende een einde hebben moeten maken omdat fondsen tegenvallers over een langer periode 

konden uitsmeren i.p.v. direct te moeten korten. En ja, dat scheelt enorme kortingen ineens. 

Maar er is ook een keerzijde van de medaille: indexeren zit er dan veelal ook langere tijd niet in.  

Is ons pensioenstelsel met zijn garanties op uitkeringen nog wel houdbaar! 

Dan maar los laten van garanties? 

En toegaan naar persoonlijke pensioenpotjes met collectieve risicodeling?  

Maar die individuele potjes worden gevuld met dezelfde beleggingsresultaten die de fondsen nu 

halen. 

Kortom: garanties bestaan niet. Voorlopig zullen nog de nodige schetsen gemaakt worden aan de 

tekentafels voordat een nieuw pensioenstelsel opgeleverd kan worden. 
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1.  
Is onrust onder ouderen terecht?

Je pensioen wordt zoals het er nu naar uitziet volgend jaar gekort. 

Slecht nieuws. 

Feit is dat het pensioenpotje al jaren op de nullijn staat. 

Feit is dat pensioenen niet aanpassen aan de prijsstijging en kortingen op de pensioenaanspraak 

zowel werkenden als ouderen raakt. 

Er valt wat te zeggen voor de onrust onder ouderen. Ouderen hebben vaak weinig tot geen 

mogelijkheden meer om hun inkomenspositie te verbeteren. Net zo begrijpelijk is de groeiende 

onrust van werkenden. Zij zien hun pensioenvooruitzichten aldoor verslechteren terwijl ze veel 

langer moeten doorwerken dan de generatie voor hen.  

 

 

 

 

 

 

Wat vinden de AC Rijksvakbonden 

Het vertrouwen in het pensioenstelsel heeft bij jong én oud een flinke deuk opgelopen.  

Jongeren vrezen nu dat er te veel geld wordt uitgekeerd en zij daar later de rekening voor betalen. 

Ouderen zijn teleurgesteld dat het pensioen veel minder zeker blijkt dan hen is voorgespiegeld. 

Op korte termijn zal er niet veel kunnen worden gedaan om korten te voorkomen. 

De AC Rijksvakbonden begrijpen de zorg van ouderen die AOW met een klein aanvullend pensioen 

ontvangen. Ook in de Tweede Kamer dringen de geluiden door. Er zal dan ook rond Prinsjesdag door 

het kabinet gekeken worden naar mogelijk koopkrachtherstel van gepensioneerden. Denk aan meer 

fiscale ouderenkortingen of verhoging van de AOW. Het is in ieder geval goed dat je AOW wel elk jaar 

meestijgt met de inflatie. 

  
 

Niet indexeren. Ach het zal de medewerkers jonger dan 45 jaar worst zijn.  

Maar dat is ten onrechte. Ben je 40 jaar deelnemer van ABP, dan is indexatie goed voor 

ongeveer de helft van je pensioen. Dus als je in 10 jaar tijd indexatie mist, is dat een fors deel 

van je pensioen en dus je latere inkomen. 
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2. 

Hoe is 2016 begonnen voor jouw pensioen? 

Stormachtig! 
Het nieuwe jaar startte met onrust op de wereldwijde financiële markten en een opnieuw dalende 

rente. Door diverse ontwikkelingen zoals de aanpassing van de rekenrente, de lage rentestand, 

negatieve rendementen en de stijgende levensverwachting, staat de financiële positie van ABP onder 

druk.  

Dit is dan ook de aanleiding dat er per 1 april 2016 een premieopslag komt. 

Meer hierover verder in deze Nieuwsbrief. 

Dekkingsgraad daalt verder door lage rente 

De dekkingsgraad van ABP ligt eind februari op 88,2%.  

De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden – was eind februari 

97,3%.  

De renteverlaging die de Europese Centrale Bank begin maart heeft doorgevoerd, is nog niet in deze 

dekkingsgraden verwerkt. 

 

 

 

 

 
 

 

Wat is dekkingsgraad 

Een dekkingsgraad is een momentopname. Het laat de financiële situatie op dat ene 

moment zien. Een zgn. graadmeter voor de financiële gezondheid. 

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van ABP. Is de 

dekkingsgraad 100%, dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. 

 

Wat is beleidsdekkingsgraad 

De beleidsdekkingsgraad laat de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden 

zien. De beleidsdekkingsgraad op de laatste dag van het jaar bepaalt of ABP pensioenen 

wel of niet kan verhogen (indexatie) en of ABP moet korten. 
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3. 
Welke factoren beïnvloeden de dekkingsgraad? 

a. rendement  
b. rente 
c. hoe oud jij als ABP-deelnemer wordt 
d. verhogen/verlagen pensioen 
e. de premie die jij betaalt 

 

A. Rendement 

De spaarpot bij ABP is de afgelopen decennia enorm aangezwollen waardoor stijgingen en dalingen 

op de beurs van de ene op de andere dag miljarden kunnen kosten. 

Over de afgelopen 20 jaar behaalde ABP een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. 

2015 lag ver onder dit gemiddelde. 

2000  3,2%  

2001  -0,7% 

2002  -7,2% 

2003   11,0% 

2004  11,2% 

2005   12,8% 

2006   9,5% 

2007   3,8% 

2008   -20,2% 

2009   20,2% 

2010   13,5% 

2011   3,3% 

2012   13,7% 

2013   6,2% 

2014   14,5% 

2015  2,7% 

 
 

B. Rente 

Een daling van de rente met 1% betekent een daling van de ABP-dekkingsgraad met ca. 13%. 

Door de lage rente stegen de verplichtingen van ABP. 
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C. Stijgende levensverwachting zet het pensioenstelsel ook onder druk 

De resterende levensverwachting ná 65 jaar is van 1950 tot nu van ca. 9 jaar naar 15 jaar opgelopen. 

Demografen stellen dat die stijging voort zal gaan met ongeveer 2 jaar per decennium. We leven dus 

langer. Gelijktijdig moeten die kosten door een kleinere groep werkenden worden betaald.  

D. Verhogen/verlagen pensioen 

11,7% dat is wat je aan indexatie hebt gemist. 

Schrik je hiervan? 

Mogelijk wel. Als werknemer voel je dit niet direct in je portemonnee. Als gepensioneerde wel. 

 

 

 

 

 

 

Gaat er gekort worden? 

Niet dit jaar. Maar het lijkt onvermijdelijk dat dit wel gebeurt in 2017.  

ABP besluit aan het einde van dit jaar of de pensioenen verlaagd moeten worden. De actuele 

dekkingsgraad van eind december is bepalend. 

Ook hiervoor geldt: als werkende merk je dit niet direct (maar ook jouw opgebouwde pensioen 

wordt gekort). Als gepensioneerde merk je dit wel onmiddellijk in je portemonnee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De recente maatregelen van de Europese Centrale Bank zullen de problemen van 

pensioenfondsen vergroten. 

De rente zal waarschijnlijk voor langere tijd rond het nulpunt deinen. 

Deze ECB-maatregel zal een verdere daling zijn van lange rente tot gevolg hebben. 

En die lange rente wordt gebruikt om de dekkingsgraad te berekenen. 

 

Let op: gezien de financiële situatie van ABP ziet het er niet naar uit dat ABP de komende jaren 

e pensioen kan indexeren. ABP heeft al gemeld dat dit zeker de komende 5 jaar niet lukt. Een 

geluk bij een ongeluk is dat inflatie momenteel laag is. 

Volgens de nieuwe pensioenregels mogen pensioenfondsen verlagingen uitsmeren over tien 

jaar. Een voorbeeld. Als de actuele dekkingsgraad eind december 85% is, moet ABP je 

aanvullend pensioen (dus niet je AOW-deel) met 5% verlagen. Uitgesmeerd over tien jaar is 

dat 0,5% per jaar. Voor een gemiddeld ABP-pensioen van € 700 betekent dat een verlaging 

van € 3,50 per maand in 2017. 
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E. Een hogere premie helpt weinig maar is soms toch nodig 

ABP is een vergrijzend fonds met steeds meer uit te betalen pensioenuitkeringen en 

minder actieve deelnemers die pensioenpremie betalen. 

En daardoor is het ‘premie-mes’ bot geworden. 

Een extra herstelopslag van 1% op de premie brengt de dekkingsgraad van het ABP slechts met 0,1% 

per jaar omhoog. In dat tempo duurt het dus jaren voordat een klap is ingelopen. 

De ABP-dekkingsgraad herstellen door verhoging van de premie, lukt niet. Tenzij je een verdubbeling 

van de premie op tafel legt. 

Dan maar niet verhogen? Nee. 

Er is ook zoiets als ‘delen’ in het huidige stelsel.  

Het gaat erom dat als het slecht gaat, de pijn wordt verdeeld. En met een premieverhoging dragen 

ook werkgevers en werknemers bij.  

Premie gaat per 1 april 2016 met 1% omhoog  

Op 1 april gaat je te betalen pensioenpremie 1% omhoog (ca. 30% hiervan betaal jij, de rest betaalt je 

werkgever).  

Je kostendekkende premie was op 1 januari 2016 17,8%. 

De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandepensioen komt bij ABP per 1 april uit op 18,8%. 

Deze premieopslag van 1% geldt in principe voor 5 jaar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdelijke voorziening overlijdensrisico 
rijksambtenaren met een inkomen boven  
€ 100.000 
Met ingang van 1 januari 2015 is de 
pensioenopbouw afgetopt op € 100.000. Over 
het inkomen boven € 100.000 vindt geen 
opbouw meer plaats van ouderdomspensioen 
en voor nabestaandenpensioen bij overlijden 
vanaf 67 jaar. Voor het partnerpensioen bij 

overlijden vóór het bereiken van de leeftijd 
van 67 jaar, heeft de aftopping direct 
gevolgen.  
 
Bij overlijden op of na 1 januari 2015 kan de 
aftopping tot een aanzienlijke verlaging van 
het pensioen voor de partner leiden ten 
opzichte van de situatie voor 1 januari 2015. 
De verlaging is afhankelijk van het inkomen en 
de leeftijd van de overleden ambtenaar. 
 
Er komt een tijdelijke voorziening voor het 
risico voor de partner bij overlijden van de 
ambtenaar. Hierdoor krijgt de doelgroep de 
tijd om te overwegen of zij zelf op eigen 
kosten een voorziening willen treffen voor het 
lagere nabestaandenpensioen. De tijdelijke 
voorziening heeft een looptijd tot en met 30 
juni 2015, eventueel korter als er eerder een 
product beschikbaar komt bij het ABP. Indien 
er op 1 juli 2015 geen product bij ABP is, 
wordt de periode verlengd uiterlijk tot en met 
31 december 2015.
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4. 

Lezersrubriek: Doorwerken en een pensioenuitkering  
 
 

Vraag 

Beste Vakbond 

Ik ga straks met pensioen maar ik wil ook nog volledig doorwerken. Kan dat? 

Ik heb namelijk vernomen dat de Staatssecretaris van Financiën een verzamelbesluit inzake pensioenen 

gepubliceerd heeft. Een onderdeel van dit besluit betreft de samenloop van pensioen met arbeidsinkomsten. 

Wat betekent dit voor mij? 

Groeten, Marja 

Antwoord 

Beste Marja, 

Doorwerken en een pensioenuitkering, dat kan inderdaad. Maar er gaat per 1 juli a.s. wel wat veranderen. 

Eerder dan 5 jaar voor je AOW-datum met pensioen? 

De staatssecretaris heeft besloten dat vanaf 1 juli 2016 het pensioen alleen kan ingaan op een datum die 

eerder ligt dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd, als je een intentieverklaring overlegt.  

Uit deze intentieverklaring moet blijken dat je in gelijke mate in arbeidsinkomsten achteruit gaat als waarvoor 

je met pensioen gaat, én dat je niet van plan bent die arbeid te hervatten.  

Wanneer het pensioen ingaat vanaf vijf jaar vóór de AOW-leeftijd is deze intentieverklaring niet nodig en blijft 

het mogelijk om het pensioen volledig in te laten gaan en tegelijkertijd volledig in loondienst te zijn. 

Wat betekent dit voor jou? 

Ga je met pensioen en is dat eerder dan 5 jaar voor je AOW-leeftijd én wil je blijven doorwerken? Dan kan je 

pensioen slechts worden vervroegd voor zover je in gelijke mate in arbeidsinkomsten achteruitgaat. Het is dan 

dus niet langer mogelijk om volledig met pensioen te gaan én betaald langer door te werken. 

Ga je uiterlijk 5 jaar voor je AOW met pensioen? 

Dan wordt niet getoetst of je economische activiteiten oftewel je betaalde werk in gelijke mate wordt 

verminderd. Vanaf die datum is het dus nog steeds mogelijk om (gedeeltelijk) vervroegde pensionering in 

combinatie met (gedeeltelijk) doorwerken flexibel in te vullen. 

Waarom deze maatregel? 

De achtergrond van het ´vereiste van inkomensvervanging´ is dat het vervroegen van de 

pensioeningangsdatum onder gelijktijdige voortzetting van de arbeid in beginsel niet verenigbaar is met het 

karakter van pensioenregelingen en de daaraan gekoppelde fiscale faciliteiten.  

Let op: 

Deze wetswijziging betreft alleen nieuwe gevallen (vanaf 1 juli 2016) en geldt dus niet voor deelnemers die nu 

(dus vóór 1 juli 2016) al pensioen genieten in combinatie met een inkomen. 

Jouw Vakbond 
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      5. 
WIST JE DAT 

Dat er een hardnekkig beeld is dat ontslagdatum en ingangsdatum van je pensioen moeten 
samenvallen om je voorwaardelijk pensioen veilig te stellen? 
Bij medewerkers in de rijkssector bestond het hardnekkige beeld dat de ontslagdatum en 
ingangsdatum pensioen moeten samenvallen om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. 
Zou je op 30 april je laatste werkdag hebben, dan zou je ook op 30 april pensioen moeten ontvangen 
om zo je voorwaardelijk pensioen (VPL) veilig te stellen. Dit klopt dus niet. Neem je ontslag op 
30  april en laat je je pensioen op 1 mei ingaan, dan is er sprake van een ‘naadloze’ overgang van 
werk naar pensioen en blijft je VPL behouden. 
 
Dat het zelfs nog mogelijk is om maximaal twee maanden na ontslag het pensioen in te laten gaan 
met behoud van het voorwaardelijk pensioen? 
Let op: dat geldt alleen als je na die 2 maanden onderbreking, opnieuw deelnemer wordt van het 

ABP bijvoorbeeld door na ontslag in dienst te treden bij een werkgever die ook aangesloten is bij het 

ABP. Het is dus niet zo dat je 2 maanden na je ontslag pas je pensioen kunt laten ingaan en zo toch je 

voorwaardelijk pensioen hebt veiliggesteld. Dit wordt namelijk niet gezien als een ‘onderbreking’. Na 

een onderbreking moet je weer in dienst zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt recht op je voorwaardelijk pensioen als je: 
1. Tot 1-1-2023 onafgebroken in dienst blijft bij een werkgever die bij ABP is aangesloten (of als 

je vóór 2023 met pensioen gaat) 
2. Én zowel op 31-12-2005 als 1-1-2006 (gedeeltelijk) in dienst was bij een werkgever die bij ABP 

is aangesloten. 
Wat betekent ‘onafgebroken’? 

 Een onderbreking van max. 2 maanden 

 Een wachtgeld- of WW-uitkering van max. 18 maanden 

 Een ontslag dor arbeidsongeschiktheid van max. 5 jaar 
Na de onderbreking moet je weer in dienst zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten. 
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Verschillen tussen hoger- en lager opgeleiden in levensjaren met een ‘ervaren 

goede gezondheid’ groot blijven? 

Mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld aanzienlijk langer in goede 

gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager opgeleiden, zo meldt het CBS. 

De levensverwachting in ‘als goed ervaren gezondheid‘ is bijna 53 jaar voor mensen met alleen 

basisonderwijs. 

Voor mensen met HBO of universiteit is dit bijna 72 jaar. 

De gemiddelde pensioenleeftijd de 65 jaar nadert? 

Begin deze eeuw lag de pensioenleeftijd rond de 61 jaar.  

Vanaf 2007 begon die leeftijd op te lopen, onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen die als 

doel hadden te bevorderen dat werknemers langer doorwerken.  

De gemiddelde pensioenleeftijd nadert inmiddels 65 jaar. 

In 2014 bedroeg de gemiddelde leeftijd waarop men met pensioen ging 64 jaar en 1 maand; in 2015 

was dat al 64 jaar en 5 maanden.  

ABP goede informatieve webinars heeft? 
Over: 

 Hoe werkt MijnABP 

 Nabestaandenpensioen (als jij overlijdt, wat betekent dit financieel voor je nabestaanden) 

 ABP Keuzepensioen (welke keuzes kan je maken voordat je met pensioen gaat. Wat is 
belangrijk om mee te nemen in je keuzes? En wat betekenen deze keuzes voor je) 

 Heb jij je pensioen voor elkaar? 
Meer info: https://www.abp.nl/over-abp/actueel/webinar.aspx 

Bij doorwerken na AOW-leeftijd je nog pensioen op kan bouwen? 

Als je bestaande dienstverband gewoon doorloopt, dan blijf je pensioen opbouwen en premie 

betalen. 

ABP compensatie ‘afkoop klein pensioen’ terug gaat vorderen?  

In de periode van 1 januari 2013 tot 1 december 2014 is bij een aantal deelnemers van ABP, of bij 

hun partner, een pensioen afgekocht. Het afgekochte pensioen is indertijd in één keer uitgekeerd.  

Om deze reden heeft de SVB in die periode eenmalig de ANW of partnertoeslag AOW van deze 

deelnemers gekort. ABP heeft die korting toen mogelijk deels gecompenseerd. Het gaat om ongeveer 

2.800 deelnemers. 

Op verzoek van de staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 

de SVB deze korting nu ongedaan. Daarmee vervalt de reden voor compensatie door ABP en vordert 

ABP die compensatie conform beleid terug.  

Wat betekent dit voor de betrokken deelnemers?  

De mensen om wie het gaat krijgen van de SVB een bedrag terug. Het bedrag dat ABP mogelijk van 

hen terugvordert is lager. ABP verrekent het terug te vorderen bedrag met het bruto pensioen van 

deze deelnemers. Deelnemers die het betreft ontvangen hierover een persoonlijke brief van ABP. 

 
 
i vraagstelling bij een controlegroep let vinden al je pensioenfonds de  

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/webinar.aspx

