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Denken in
winst in
plaats van
verlies

Voorwoord

Denken in winst
in plaats van verlies

AC Rijksvakbonden
•

Voortdurende communicatie over geen indexatie, dreigende
kortingen en lage dekkingsgraden. Dat voelt als verlies. Dat
voelt alsof er iets wordt afgepakt. Daarnaast komen dan nog de
twee (schijnbaar) tegenstrijdige boodschappen van ‘vertrouw
ons’ en ‘wij kunnen je niks beloven’. Dat wekt wantrouwen.

De internationale waardering van ons
pensioenstelsel is geen onderdeel van
onze alledaagse ervaring. Jammer.
Want hoewel die internationale
waardering onverminderd hoog blijft,
lijden we zelf aan nationale neerslachtigheid: bijna niets deugt.
Het idee van zekerheid is in economisch goede tijden ontstaan, toen de
ambitie van 75% van het gemiddeld
verdiende loon vrijwel altijd gehaald
werd. Maar het huidige pensioenstelsel geeft geen zekerheid en het
toekomstige pensioenstelsel ook niet.

Verwachtingskloven moet gedicht en
vertrouwen hersteld worden. Hoe?
Het kabinet denkt dit te realiseren
door een heel nieuw pensioenstelsel.
Transparantie in de opbouwfase.
Stabiliteit in de uitkeringsfase. Niet
uitgaan van ‘verlies’ maar uitgaan van
‘winst’. Iedere pensioendeelnemer
krijgt in ieder geval veel meer terug
aan pensioen dan dat er aan premie is
ingelegd.

Rustig slapen dan maar? Zeker doen.
Met een goede nachtrust ga je vrolijker door het leven. Maar na het
ontwaken moeten we ons wel bewusIs het dan allerbelabberdst gesteld met ter bezighouden met pensioen. Hoe
een nieuw pensioenstelsel er straks
ons pensioenstelsel? Nee, zeker niet,
ook uit komt te zien, misvattingen
maar we moeten ons realiseren dat
over pensioen moeten wel weggenoeen keiharde garantie niet gegeven
kan worden. Niet voor pensioen maar men worden. Want vertrouwen in je
pensioen moet op realisme gebaseerd
ook niet voor andere zaken in ons
zijn.
leven. Helaas staat ons verwachtingspatroon nog steeds hardnekkig in de
stand van een zeker en gegarandeerd
pensioen. Ondanks de meer realistische boodschap de afgelopen jaren.

Een warme groet,
Angelique Kansouh

AC Rijksvakbonden is een onderdeel
van de vakorganisatie Ambtenarencentrum.
NCF
Strevelsweg 700 / 305
3083 AS Rotterdam
Telefoon: (010) 410 16 58 (maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.30 tot 13.30)
E-mail: mijnncf@ncf.nl
Website: www.ncf.nl
Justitievakbond Juvox
Ametisthorst 20, Kamernummer 107
2592 HN 's-Gravenhage
Telefoon: (070) 315 51 18
E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl
Website: www.juvox.nl
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NCF (Nederlandse Categoriale
vakvereniging Financiën)
•
Justitievakbond JUVOX
•
VPW (vakorganisatie van medewerkers werkzaam bij het
ministerie van Infrastructuur en
Milieu (voormalig ministerie van
Verkeer en Waterstaat)
•
Interdepartementale vakorganisatie VCPS (Vakvereniging van
werknemers in de collectieve &
geprivatiseerde sector)
Deze vier vakbonden, allen binnen de
sector Rijk, hebben besloten om heel
nauw samen te werken onder de naam
AC Rijksvakbonden.

VPW
Snouckaertlaan 32
3811 MB Amersfoort
Telefoon: (033) 465 06 91 (maandag t/m
donderdag van 09.00 tot 12.00)
Fax: (033) 461 52 52
E-mail: info@vpwnet.com
Website: www.vpwnet.com
VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Telefoon: (070) 315 51 24
Email: bestuurvcps4@hotmail.com
Website: www.vcps.nl
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Wees niet bang,
pensioen is best leuk
P
B
A
e
d
n
a
v
n
e
e
i
d
Kom naarbe
n
e
t
s
m
o
k
n
i
n
u
j
n
pensioenijkijseve
i
n
e
d
n
o
b
k
a
!
R
n
C
e
A
r
e
e
s
i
d
n
a
g
r
o
d
n
a
l
e
l
e
h
t
e
h
r
ov e
Pensioenen: bah, saai en taai

Langer doorwerken is zo’n thema

Saai is pensioen ook allerminst

Keuzes maken is niet altijd eenvoudig

Maar was dat maar waar. Heb niet te veel
angst om je er verder in te verdiepen.
Wellicht heb je weerstand om met pensioen aan de slag te gaan omdat het allemaal zo complex is gemaakt. Maar ieder
kan zich er op eigen niveau in verdiepen.

Op het gebied van pensioenen gebeurt er
op dit moment ontzettend veel. Discussies
over: betalen ouderen voor jongeren of
vice versa? Discussies over dat de jongeren
van nu straks pas na 70 jaar met AOW
kunnen? Discussies over keuzevrijheid: kan
je straks bijvoorbeeld je pensioen ook
tussentijds opnemen voor het aflossen van
je hypotheek.
Begrijpelijk dat je focus ligt op belangrijke
korte termijn zaken. Maar realiseer je dat
wijzigingen in het pensioen impact hebben
op jouw ‘straks’. En om dat ‘straks’ goed te
regelen is ‘nu’ jouw focus nodig.

Heb je hierover al nagedacht. Wat wil je,
wat betekent dit voor je werk? Wil je echt
tot 67 jaar of langer doorwerken? Of zou
je eerder willen stoppen? Valt je keuze op
dit laatste, dan kan je niet vroeg genoeg
beginnen met financiële plannen.

Dat ervaar je meer en meer als je pensioen
in zicht komt. Er valt namelijk best wat te
kiezen. Zo kun je veelal kiezen om je
pensioen eerder of later te laten ingaan, of
kun je gebruikmaken van deeltijdpensioen.
Ook zijn er hoog/laag constructies, waarbij
je binnen een bandbreedte kunt instellen
dat je aan het begin van je pensioen wat
meer krijgt uitgekeerd dan tegen het
einde.

De maand juni: de AC Rijksvakbonden
zetten pensioen in de schijnwerpers
Onbekend maakt onbemind.
Tijd dus om de keuzes die er wel zijn in
ABP-pensioenland in de schijnwerpers te
zetten. =

In de week van 12 t/m 15 juni organiseren de AC
Rijksvakbonden diverse pensioenbijeenkomsten in
het land.
Hierover volgt en apart bericht via uw eigen vakvereniging (NCF, Justitievakbond Juvox, De Unie,
VCPS, VPW).
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Wat betekent een gewijzigd
pensioenstelsel voor het vertrouwen
in de pensioenuitkomsten?
Opletten dat uiteindelijk een topzwaar nieuw stelsel wordt opgetuigd
dat een klein probleem oplost maar ons verder niet veel vooruit helpt.
Pensioenherziening herstelt vertrouwen van deelnemers niet, zo
vinden de AC Rijksvakbonden.
Wat is volgens het kabinet het probleem
met het huidige pensioenstelsel?

Te weinig vertrouwen.
En dit komt door:
• Gevoeligheid van de rente
• Behoefte aan meer maatwerk en
keuzevrijheid
• Solidariteit van jongeren naar ouderen
vanwege de doorsneeproblematiek
• Onzekerheid over de hoogte van de
pensioenen

Wat wil het kabinet?

Een nieuw pensioenstelsel.
De herziening van het pensioenstelsel, dat
er in 2020 zou moeten komen, moet
mensen onder meer beter zicht geven op
wat ze sparen en meer ruimte bieden voor
keuzes. Deze verhoogde transparantie
moet er op haar beurt toe leiden dat
mensen weer een beetje vertrouwen in het
stelsel krijgen.
Verder wordt in dit nieuwe pensioenstelsel
de doorsneesystematiek afgeschaft. 4

Maar daarnaast leven er ook veel misvattingen over het pensioen.
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Je ziet wat je wint en verliest, maar geeft deze transparantie meer vertrouwen?
Voor deelnemers kan het wrang voelen als
ze hun pensioenpot kleiner zien worden,
zeker als ze vlak voor hun pensioen zitten.
Dat kan het vertrouwen ondermijnen. Theo
Nijman, hoogleraar econometrie in Tilburg
en als expert betrokken bij het SER-advies,
geeft toe dat deze situatie kan ontstaan in
een nieuw stelsel. “Dat heet transparantie.
We willen eerlijk zijn over wat er met het

geld van mensen gebeurt.”
Overigens is het volgens Nijman wel de
bedoeling dat deelnemers naarmate ze
ouder worden steeds meer geïnformeerd
worden in termen van te verwachten inkomen en minder in opgebouwd vermogen.
Deelnemers willen dan immers vooral weten
wat ze precies zullen krijgen. Dat geldt ook
voor mensen die met pensioen zijn.

SER adviseert kabinet over toekomst
pensioenstelsel

en kan er meer risico genomen worden in
de beleggingen.

Door het stelsel anders in te richten en
minder zekerheid te bieden, wil de SER ook
het pensioenresultaat verbeteren. Bij
minder zekerheid hoeven er immers
minder buffers aangehouden te worden

Omdat aan beide varianten voor- en
nadelen kleven, onderzoekt de SER op dit
moment of de twee varianten gecombineerd kunnen worden. De SER poogt om
dit voor de nieuwe kabinetsformatie af te
hebben. Of dit lukt, is een vraagteken.
Pensioen blijkt een weerbarstig dossier. Zo
is een discussiepunt hoeveel risico’s er
tussen de deelnemers gedeeld moet
worden. Bij veel risicodeling is het gevaar
dat er spanning ontstaat tussen jong en
oud over de verdeling van pijn. Voorstanders wijzen er echter op dat vergaande
risicodeling een beter pensioen oplevert.
Een ander lastig punt is hoe de huidige
doorsneepremie moet worden afgeschaft.
Een operatie die naar schatting 100 miljard
euro gaat kosten. 4

Het kabinet heeft inmiddels twee door de
SER (Sociaal Economische Raad) uitgedachte varianten verder laten onderzoeken:
1. Het collectieve ambitiepensioen en
2. De persoonlijke pensioenrekening.
De eerste variant lijkt sterk op wat wij nu
een uitkeringsovereenkomst noemen.
Waarbij de uiteindelijke hoogte van de
uitkering minder zeker wordt maar meer
een soort streefniveau is.
Bij de tweede variant krijgt iedere een
eigen individuele pensioenpot en worden
een aantal risico’s gedeeld.

Generatieconflict
Vaak is er en generatieconflict voorspeld
over het pensioenstelsel. Jongeren en
ouderen die ruziën over de eerlijke verdeling van pensioengelden. Is er inderdaad
geen sprake meer van solidariteit tussen
generaties?
Een onderzoek van opiniepeiler Ipsos
maakt duidelijk dat het generatieconflict
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over de pensioenen nog ver weg is. Jong
en oud delen dezelfde overtuigingen en
twijfels. Ze kiezen bijna net zo vaak als
ouderen voor het huidige systeem waarin
iedereen verplicht premie afdraagt om in
collectieve spaarpotten te beheren. Alleen
in de leeftijdsgroep 35-50 jaar zijn iets
meer voorstanders van individueel
pensioensparen.
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Wat vinden de coalitiepartners?

Interessant is nu te weten welke variant de
voorkeur heeft van de mogelijke coalitiepartners. Zowel D66 als de VVD hebben al
eerder aangegeven een duidelijke voorkeur te hebben voor de variant met persoonlijke pensioenrekeningen. Ook CDA en
GroenLinks lijken daarnaar te neigen, maar
zijn minder uitgesproken. Zij willen collectiviteit en solidariteitselementen wel
behouden.

Gaat deze hele pensioenhervorming het
geschonden vertrouwen van deelnemers herstellen?
Nee, zo waarschuwt het Sociaal Cultureel
Planbureau.
De pensioendiscussie richt zich nu vooral
op het verbeteren van procedures, terwijl

deelnemers het pensioenstelsel beoordelen op de uitkomsten. Zelfs jongeren en
hoogopgeleiden, die op zich positief zijn
over keuzevrijheid, vinden de pensioenresultaten belangrijker. Zolang de hoogte
van het pensioen niet verbetert, zal het
lastig zijn om het vertrouwen terug te
winnen.

Wat vinden de AC Rijksvakbonden?

De AC Rijksvakbonden ondersteunen de
waarschuwing van het SCP.
Daarnaast leven er nog veel misvattingen
over ons huidige pensioen (zie kader).
Hoe een nieuw pensioenstelsel er straks
ook uit komt te zien, misvattingen over
pensioen moeten wel weggenomen
worden. Want vertrouwen in je pensioen
moet op realisme gebaseerd zijn.

Misvattingen van Nederlanders over hun huidige pensioen
•

•
•

Dat de gemiddelde deelnemer minder
of evenveel aan pensioen terugkrijgt
als dat er aan premie is ingelegd. Want
wat is de werkelijkheid? Dat iedere
deelnemer in elk geval veel meer
terugkrijgt dan aan premie is betaald.
Gemiddeld 3x de inleg.
Meer dan 80% denkt dat er sprake is
van een omslagstelsel in plaats van een
grote spaarpot.
Deelnemers denken dat ze hun totale
inleg kunnen verliezen doordat door
risicovolle beleggingen alles vergokt
wordt (het zgn. casino-pensioen)

•

•

•

Tijdlijn
•

•

SER-advies in de maak. Hopelijk wordt
dit nog voor de kabinetsformatie opgeleverd.
Afwachten of dit advies wordt overgenomen door het nieuwe kabinet.
Kabinet bepaalt wetgeving.
Bij verplichte oplegging -> zullen
werkgever/vakbonden in de Pensioen-
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•

Minder dan 50% heeft vertrouwen in
pensioenfondsen (sowieso laag vertrouwen in instituties, politiek en
maatschappij).
70% van deelnemers is volledig pensioen onbekwaam (kunnen geen inschatting maken van hun pensioeninkomen).
71% staat niet open voor pensioeninformatie (deelnemer ervaart negatieve
emoties met pensioen. Onbewust
wordt dit geassocieerd met ziekte,
doodgaan en armoede). Geen wonder
dat mensen pensioenzaken negeren.

kamer de gevolgen bezien voor het
pensioenstelsel bij ABP.
Binnen het ABP is overigens al een
werkgroep gevormd die op dit moment
onderzoekt wat de gevolgen van deze
varianten zijn voor het ABP.
De AC Rijksvakbonden kunnen nadenken over acties om de huidige misvattingen die bestaan rondom pensioen
weg te nemen. =
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Doorsneesystematiek weg?

Dan wel een openstaande rekening van 100 miljard!
Nu is nog in de wet vastgelegd dat bij een bedrijfstakpensioenfonds
(zoals het ABP) verplicht sprake is van een doorsneepremie. Het kabinet
en vermoedelijk straks ook de coalitiepartners willen hiervan af.
Wat is dat eigenlijk: doorsneesystematiek?

De doorsneesystematiek (zoals bij het ABP)
is een solidariteitselement in pensioenregelingen. Alle deelnemers aan de pensioenregeling verkrijgen gelijke pensioenaanspraken tegen een procentueel gelijke
premie, ongeacht ieders persoonlijk
‘risicoprofiel’.

Wat wil het kabinet dan?

Dat op individueel niveau een actuarieel
eerlijke relatie wordt aangebracht tussen
enerzijds pensioenpremie die voor en/of
door de deelnemer wordt betaald. En
anderzijds de waarde van de pensioenopbouw.

Wat is het probleem?

Helemaal niks als je levenslang binnen een
ABP-sector blijft werken.
Maar tegenwoordig veranderen werknemers van sector of ze worden ZZP’er.
Nu betaalt iedereen hetzelfde percentage
pensioenpremie: een doorsneepremie. Dit
betekent grofweg dat
• je het eerste deel van je carrière te veel
premie betaalt in vergelijking tot je
opbouw
• je in de tweede helft van je carrière
juist te weinig hebt betaald in vergelijking tot je opbouw

€

Met andere woorden: jongeren betalen
feitelijk te veel en ouderen te weinig. Het
omslagpunt ligt ongeveer bij 45 jaar. De
premie die jongeren afdragen kan namelijk
langer renderen dan die van ouderen,
waardoor jongeren relatief te veel premie

betalen. De jonge carrière-switcher die
overstapt van de overheid- naar de marktsector of ZZP’er wordt, krijgt zo minder
geld mee dan waar hij recht op heeft. Met
een eigen pensioenrekening krijgt iedereen zijn eigen deel.

Maar ook het afschaffen van de
doorsneesystematiek in een nieuw
pensioenstelsel geeft problemen

Het zorgt in ieder geval voor 2 pijnpunten:
1. Financiering van de overgangskosten
om bepaalde generaties te compenseren. Dit betreft 100 miljard euro en dat
dienen de pensioenfondsen zelf op te
brengen. Dit zal waarschijnlijk uit de
pensioenpremie betaald moeten
worden. Het gaat dan om een overgangstermijn van 25 jaar. Hierdoor
betaalt ‘jong’ dus wel voor ‘oud’
zonder dat er sprake is van wederkerige solidariteit.
2. De vraag is ook of verplichtstelling
pensioenfonds juridisch nog houdbaar
is bij het afschaffen van de doorsneesystematiek?
De Europese Commissie beschouwt de
verplichtstelling in wezen als verstoring
van de vrije pensioenmarkt, waarin
bijvoorbeeld ook verzekeraars actief
zijn. Maar Brussel ‘gedoogt’ dit wegens
de collectiviteit en solidariteit binnen
het Nederlandse pensioenstelsel. De
gelijke doorsneepremie en gelijke
pensioenopbouw zijn steunpilaren van
die ‘verplichte’ solidariteit. Als de
doorsneepremie wordt afgeschaft, is
het de vraag of het stelsel gedoogd
kan blijven. =

De 100 miljard euro

Vaak is er en generatieconflict voorspeld
Als het doorsneesysteem wordt vervangen
door een systeem van degressieve pensioenopbouw, dan leidt dat ertoe dat
45-plussers in de rest van hun carrière
minder pensioen gaan opbouwen dan ze
hadden verwacht. Anders gezegd: in de
eerste helft van hun carrière hebben ze
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relatief te veel betaald voor de pensioenopbouw en de periode waarin ze te weinig
gaan betalen om dit te compenseren, komt
niet meer.
Dit is het ‘overgangsprobleem’. En dat
probleem is voor de komende 25 jaar door
het Centraal Planbureau geschat op 100
miljard euro.
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Volgens het CBS zijn de huidige generaties
ouderen de rijkste ooit in Nederland
Ze hebben last van de problemen bij de pensioenfondsen, maar ze
hebben het desondanks goed. Ook de armoede onder ouderen is
afgenomen, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Rozengeur en maneschijn maar met
een ‘randje’.
Want?
•

•

Wie al langer met pensioen is, heeft
klappen gehad doordat de aanvullende
pensioenen al jarenlang niet geïndexeerd kunnen worden. De gemiste
indexatie (op basis van de gemiddelde
stijging van de lonen/prijzen in de
sectoren overheid en onderwijs) van
2008 tot en met 2016 is bijna 12%.
Werknemers zijn er meer op vooruit
gegaan dan ouderen. Dat is natuurlijk
niet zo gek. De meeste 65-plussers
zullen geen inkomenssprongen meer
maken terwijl medewerkers nog te
maken krijgen met salarisverhogingen,
hoe minimaal ook. =
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De afgelopen 20 jaar is het vermogen van
65 plussers sneller gegroeid dan dat van
een gemiddeld huishouden. Hoe komt
dat?
1.

Door het groeiend aantal werkende
vrouwen. Daardoor hebben meer
ouderen een pensioen opgebouwd
naast hun AOW.
2. Doordat latere generaties hoger zijn
opgeleid. Daardoor verlaten zij de
arbeidsmarkt met een hoger aanvullend pensioen.
3. Doordat 65-plussers minder risico lopen
op armoede. In 1995 had meer dan
20% een laag inkomen. In 2015 was dat
nog maar 3%.

8

AOW flexibel maken – wat vind jij?
Zou de AOW een flexibele ingangsdatum moeten krijgen? Zodat jij als
medewerker in combinatie met deeltijdpensioen en een eveneens
flexibele ingangsdatum van het aanvullend pensioen zelf vorm kan
geven aan je pensionering? En zou dit alleen moeten gelden voor
mensen met een laag opleidingsniveau (want zij leven gemiddeld ook
korter dan hoogopgeleiden)? Of vind je dat het aantal gewerkte jaren
moet bepalen of mensen vroeger met AOW mogen?
Over langer doorwerken zijn de generaties
behoorlijk eensgezind: 67 jaar als pensioenleeftijd kan, maar daar moet het ook
mee ophouden. Zo blijkt uit een onderzoek. Alleen jongeren van onder de 25 jaar
wijken hier iets van af. Zij vinden de grens
van 67 jaar voor discussie vatbaar.

Is iedereen in staat langer door te
werken?

Nee. Bedrijfsartsen merken op dat veel
oudere werknemers grote twijfels hebben
of zij in staat zijn om gezond langer door
te werken. En dat zijn niet alleen de
werknemers met zware arbeid. Volgens de
bedrijfsartsen is er te weinig oog voor wat
de gevolgen zijn voor werknemers – zowel
fysiek als mentaal. Bedrijfsartsen verwachten dan ook dat een veel groter aantal
werknemers niet in staat zal zijn gezond
langer door te werken en dan dus aangewezen zijn op arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.
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Wat vindt de politiek

Een algehele verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar zit er niet in.
Maar de SP, D66, VVD en de PvdA hebben
wel gepleit voor flexibilisering van de
AOW. Voor die partijen m.u.v. de VVD
moet de AOW dus al op 65-jarige leeftijd
opgenomen kunnen worden tegen een
actuariële korting. SP wil deze korting voor
lage inkomens compenseren. De VVD wil
alleen uitstel van de AOW-leeftijd toestaan. CDA, ChristenUnie en GroenLinks
hebben in hun verkiezingsprogramma’s
niets opgenomen over flexibilisering AOW.
En wat vind jij? Laat het ons weten via
info@rijksvakbonden.nl.=
De Tweede Kamer heeft begin dit jaar een
plan voor een flexibele AOW in de prullenbak
gegooid vanwege vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en de kosten van een flexibele
ingangsdatum van de AOW
Het voorstel was: laat mensen maximaal twee
jaar eerder of vijf jaar later dan de AOW-leeftijd met werken stoppen. Hoe eerder je met
de AOW begint, hoe lager de AOW-uitkering
voor de rest van je leven.
VVD vond keuzevrijheid prima, maar vreesde
dat het plan banen zou kosten.
PvdA noemde het voorstel vooral een speeltje
voor hoogopgeleiden en beter betaalden die
juist later AOW gaan opnemen. Zij wilden
daarentegen een flexibele AOW voor mensen
met zwaar werk zonder supersalaris.

9

Stop met het rommelen aan
de pensioenopbouw, houd
de pensioenhoogte op peil
Zo luidt kort door de bocht de oproep van de Pensioenfederatie
aan een nieuw kabinet.

Wat is de Pensioenfederatie?
De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle
Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens ongeveer 220
pensioenfondsen de belangen van: 5,3
miljoen deelnemers, 3 miljoen gepensioneerden, 9,1 miljoen gewezen deelnemers.

De versobering van het fiscale
pensioenkader is te ver doorgeschoten

Daarnaast is er sinds de versoberingen ook
veel veranderd in andere voorzieningen
voor de oude dag. Ouderen moeten een
steeds groter deel van hun zorg en vooral
verzorgingskosten zelf betalen, en ook
zullen ze die (verzorgings-)kosten vaak
langer moeten dragen door het stijgen van
de levensverwachting. Om het inkomen
van toekomstige ouderen op peil te houden moet er geen verdere versobering
plaatsvinden.

Waarom deze oproep?

Omdat door:
1. versoberingen in de regelingen (overgang van eindloon- naar middelloonregelingen)
2. verlagingen in het opbouwpercentage
(Het opbouwpercentage (in de Witteveenkaders I en II) is de afgelopen
jaren - mede ingegeven door de
financiële crisis en de druk uit Brussel
om de begroting op orde te krijgen teruggeschroefd van 2,15% naar
1,875%. Eerder was het opbouwpercentage al teruggebracht van 2,25%
naar 2,15%)
3. het jarenlang niet kunnen indexeren
van de aanvullende pensioenen
4. flexibilisering van de arbeidsmarkt
veel deelnemers nu al niet meer de gewenste 75% middelloon bij 40 jaar opbouw halen.
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Deze versoberingen van het fiscale kader
hebben ingrijpende gevolgen gehad voor
de opbouw van het pensioen. Het zogenaamde ‘oversparen’ voor het pensioen is
echt iets van het verleden. Het ziet enkel
nog op werknemers die een groot deel van
hun opbouw/aanspraken hebben kunnen
opbouwen onder het oudere, royalere,
systeem.
Voor werknemers die geheel onder het
nieuwe regime opbouwen, is de grens van
een toereikend pensioen bereikt of zelfs uit
beeld verdwenen. Dit laatste komt mede
door de introductie van de maximering van
de pensioenopbouw in de tweede pijler. De
gedachte dat er te veel pensioen wordt
opgebouwd is dus een echo van de oude
situatie, en geen correcte weergave meer
van het huidige vrij sobere fiscale kader.
De huidige 1,875% (die moet leiden tot
75% middelloon) is gebaseerd op twee aannames:
1. dat mensen minimaal 40 jaar fiscaal
maximaalpensioen opbouwen en
2. dat er altijd een volledige indexatie zal
zijn.
Beide aannames komen op dit moment niet
overeen met de werkelijkheid.
Zo blijft indexatie nu al jarenlang achterwege. En wat betreft het aantal opbouwjaren kan worden opgemerkt dat deze zal
stijgen, maar of het totaal op meer dan 40
jaar uit gaat komen is de vraag. Tijdelijke
werkloosheid, een sobere of geen pensioenregeling bij een bepaalde werkgever,
langdurig verlof, minder werken in de
gezinsfase of gedwongen zelfstandigheid
kunnen allemaal (en toenemende) redenen
zijn om tijdelijk geen of minder pensioen
op te bouwen.
Dringende oproep aan een nieuw kabinet
is dan ook: Houd de pensioenhoogte op
peil. =
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Wist je dat...
•

de uitvoeringskosten bij ABP in
2014 € 88,- per deelnemer was?
Dat dit in 2015 € 84,- per deelnemer
bedroeg?
•

de toezichthouder De Nederlandse Bank in maart de resultaten
van haar onderzoek heeft gepubliceerd naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen?
Dat de uitvoeringskosten in 2012 bij
de kleinste pensioenfondsen (gemiddeld € 575,-) ruim tien keer hoger lag
dan bij de grootste fondsen (gemiddeld € 50,-)?
•

voor het eerst in tien jaar de
gemiddelde leeftijd waarop
werknemers met pensioen gaan
niet is gestegen?
In 2016 was de pensioenleeftijd 64
jaar en 5 maanden, net als in 2015.
Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het
percentage werknemers dat op het
moment van pensionering 65 jaar of
ouder is, wordt steeds groter. Van
15% in 2006 tot 62% in 2016.
•

om deelnemers te helpen in het
gebruik van MijnABP, ABP een
pagina heeft met instructiefilmpjes?
Deze filmpjes richten zich op de
volgende onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen,
partnerpensioen en digitale post.
Waar kan ik de instructiefilmpjes
vinden?
•

ABP ook interactieve video’s
heeft over veranderingen in het
pensioen bij samenwonen,
trouwen, echtscheiding of
werkloosheid?
Bekijk de video!

Opmaak van deze nieuwsbrief: Chris Regtop
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