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0. Voorwoord 

 
Beste lezer, 
 
Beïnvloeden van je gedrag is uiterst moeilijk.  
Neem pensioen: als je je daar nu niet in 
verdiept, kan er later sprake blijken te zijn 
van een gemiste kans. Want pensioen wordt 
steeds meer een Doe-Het-Zelf-Klus.  
 
De pensioenopbouw wordt in 2015 verder 
verlaagd. Indexatie van je pensioen is al jaren 
niet gebeurd en indexatie in de toekomst is 
onzeker. 
 
 
Wat betekent dat?  
Dat je pensioen fors uitholt.  
Als prijzen stijgen maar je pensioenopbouw of 
je pensioenuitkering niet wordt aangepast, ga 
je dit merken in je koopkracht. Je zal dan ook 
voor een buffer moeten zorgen vóórdat je met 
pensioen gaat. Of je moet rekening houden 
om nog tot op hoge leeftijd door te werken of 
je moet er een klein baantje bij gaan houden. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Zijn er jongeren die zich hier druk over 
maken? 
Nee, op een enkeling na vermoedelijk niet.  
Werk, studie, huizenmarkt, kinderen zullen 
eerder hoofdbrekers zijn.  
Maar je bent vanaf nu wel gewaarschuwd.  
Kijk naar je pensioen! 
 
Dat is wel een omslag die tussen de oren moet 
plaatsvinden.  
Weet dat het tijd kost om extra kapitaal op te 
bouwen. En … een behoorlijke dosis 
zelfdiscipline. Want lukt het niet om die 
nieuwe auto te kopen of dat leuke 
vakantietripje te boeken, ga dan niet 
grabbelen in je pensioenpotje. 
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1.  
Verdere verslechtering pensioenopbouw in 2015

 
 
Het is definitief.  
 
Per 1 januari 2015 komt er weer een verlaging 
van je pensioenopbouw aan. Dit treft 
uitsluitend werkenden. 
Per 1 januari 2014 is je jaarlijkse 
pensioenopbouw al verlaagd van 2,05% naar 
1,95%. Vanaf 1 januari 2015 daalt dit naar 
ongeveer 1,7%.  
 
Deze verslechteringen hebben weliswaar geen 
terugwerkende kracht (jouw al gerealiseerde 
opbouw vóór 2015 wordt niet aangetast) 
maar voor alle werkenden zullen de effecten 
voelbaar zijn. Vooral jongeren zullen langer 
moeten gaan doorwerken om dezelfde 
pensioenopbouw te kunnen realiseren als de 
huidige generatie. 
 
 
 

Economisch beleid via jouw pensioen. 
Het kabinet vindt dat werknemers doordat ze 
langer leven, ook langer kunnen doorwerken 
en daardoor dus jaarlijks minder hoeven te 
sparen. Daarom zijn de fiscale kaders 
aangepast en mag je nu minder belastingvrij 
pensioensparen. 
 
Jongeren van nu leven langer, zo is de 
redenatie, en dus kunnen zij ononderbroken 
doorsparen tot ze op hun 72e met pensioen 
gaan. ´Door een lagere opbouw van je 
pensioen, kan ook je pensioenpremie omlaag. 
Het premiegeld dat je nu betaalt, krijg je dan 
terug via je salaris´, aldus het kabinet. 
En dit alles leidt weer tot extra 
belastingopbrengsten (het kabinet rekent op 
een structurele besparing van ca. Euro 1,2 
miljard) om zo mede de rijksbegroting op orde 
te krijgen.  
 

 
 
 
 

 

Heb JIJ al eens gekeken wanneer 
je AOW ontvangt? 
 
Dat kan nog aardig schrikken zijn.  
Een 33-jarige krijgt pas AOW vanaf 70 jaar en 6 
maanden (of later). 
Een 23-jarige kan in het beste geval vanaf 71 en 
6 maanden op AOW rekenen. 
 
Zelf kijken? Klik dan hier of surf naar 
http://www.wijzeringeldzaken.nl/direct-
hulp/rekenhulpen/rekenhulp-aow-
leeftijd.aspx.  
 
 

 

http://www.wijzeringeldzaken.nl/direct-hulp/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd.aspx
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Niks rozengeur en maneschijn 
Het kabinet schetst een te rooskleurig en niet 
realistisch beeld. 
Schatting van het ABP is dat jongeren 
ongeveer 15% minder pensioen opbouwen 
dan de gepensioneerden van nu, zelfs als zij 
langer blijven doorwerken. 
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. De afgelopen jaren is dit niet 
gebeurd en ook de vooruitzichten voor de 
toekomst zijn wat dat betreft onzeker. 

 
Een lagere opbouw dus daling in de te 
betalen pensioenpremie? 
Ja, als het aan het kabinet ligt.  
Maar pensioenfondsen zijn verantwoordelijk 
voor het vaststellen van de hoogte van de 
pensioenpremies, en niet de Tweede Kamer of 
het kabinet. Pensioenfondsen moeten 
herstellen, pensioenen worden duurder 

gezien de langere 
levensverwachting van mensen, 
pensioenfondsen willen indexeren… 
 
Het kabinet heeft daarom premiewaarborgen 
ingesteld. Hiermee wil het kabinet ervoor 
zorgen dat de lagere pensioenopbouw straks 
ook inderdaad leidt tot lagere premies bij 
pensioenfondsen. Zo mogen pensioenfondsen 
bijvoorbeeld alleen ‘toekomstbestendig 
indexeren’. Dat wil zeggen dat een indexatie 
alleen kan worden gegeven als die indexatie 
ook voor een langere periode kan worden 
waargemaakt. Zie ook de rubriek `Wist je dat´ 
over nieuw Financieel Toetsingskader. 
 
Hoe gaat de ABP-pensioenregeling eruit zien? 
Hierover vindt nu overleg plaats in de 
Pensioenkamer. Hierin zit onze 
vakbondsbestuurder Marianne Wendt. 
De Pensioenkamer beziet nu hoe de ABP-
regeling aangepast moet worden om aan alle 
nieuwe wetgeving te voldoen. 
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2.  
Toekomst PAS-regeling 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het inleveren van secundaire 
arbeidsvoorwaarden voor loon komt er in de 
praktijk op neer dat een kleine groep 
medewerkers arbeidsvoorwaarden moet 
inleveren die voor hen veel betekenen, zodat 
de grote groep een minimale loonsverhoging 
kan krijgen. Dat is zeker het geval bij de PAS-
regeling.  
 
Een relatief kleine groep rijksmedewerkers 
maakt gebruik van de PAS-regeling maar voor 
deze groep is de PAS regeling een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde. De vakbonden zijn dan 
ook niet van plan om deze secundaire 

arbeidsvoorwaarde in te leveren voor een 
loonsverhoging. Dit standpunt van de 
vakbonden is bevestigd door de recentelijke 
uitkomst van de ledenenquête en is ook 
meegedeeld in het gesprek tussen de bonden 
en minister Blok op 14 mei jl. 
 
 
Kortom:  
Het inleveren van de PAS-regeling voor het 
bereiken van een loonsverhoging is voor de 
bonden geen optie.  
Ook jullie, onze leden, hebben via de cao-
enquête bevestigd hier niets voor te voelen. 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

‘’De PAS regeling moet zeker behouden 
worden! We worden misschien 

gemiddeld wel ouder, maar kijk ook 
hoe! Velen mankeren van alles en dan 
is het juist zaak om de pas regeling te 
behouden om het tot ons pensioen vol 

te houden” aldus een lid “ 
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3. 
Indexatie: sluipmoordenaar 

 
Wanneer is er sprake van ‘voldoende’ geld in 
kas?  
Vergroot je bij gedeeltelijk indexeren bij een 
net voldoende dekkingsgraad niet de kans dat 
er een paar jaar later toch nog gekort moet 
worden? Is het verstandig om voorzichtiger te 
zijn met indexeren?  
 
Dekkingsgraad ABP blijft iets boven het 
minimum 
Eind 2013 was de dekkingsgraad 105,9%.  
Eind mei 2014 bedroeg dit 106,5%. 
Dat is 2,3% hoger dan de vereiste 
minimumgrens van 104,2%.  
Is de dekkingsgraad lager dan deze 
minimumgrens dan is sprake van een 
dekkingstekort. Er wordt dan niet 
geïndexeerd.  
 
Geen dekkingstekort maar wel een 
reservetekort 
Er is nu geen sprake meer van een 
dekkingstekort, maar nog wel van een 
reservetekort. Een fonds moet extra 
vermogen aanhouden om risico’s, zoals daling 
van de waarde van beleggingen, te kunnen 
opvangen. De vereiste dekkingsgraad voor 
ABP om uit het reservetekort te komen is 
124%. 
 
Geen indexatie in 2014 
Het is nu te vroeg om aan indexatie van de 
pensioenen te denken. Het ABP moet buffers 
aanhouden om eventuele schokken te kunnen 
opvangen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of volgend jaar wel indexatie mogelijk is? 
De indexatie-achterstand is inmiddels 
opgelopen tot ruim 9%. Dit is de 
sluipmoordenaar voor de oude dag. Als je 
pensioen jarenlang achterblijft bij de loon- of 
prijsontwikkeling, holt dat je koopkracht 
enorm uit.  
 
Of indexatie in 2015 wel mogelijk is wordt 
eind dit jaar door het ABP-bestuur besloten. 
Daarbij zal onder meer rekening moeten 
worden gehouden met nieuwe wetgeving over 
de financiële regels, het zgn. nieuwe 
Financieel Toetsingskader (nFTK). Meer info 
over dit nFTK vind je in de rubriek ´Wist je 
dat?´ 
 
 
 
 

 
Wat is reservetekort?  
Pensioenfondsen moeten extra vermogen 
aanhouden om bepaalde risico’s op te vangen. 
Denk aan het risico van waardedaling van de 
aandelen en andere beleggingen of een daling 
van de rente. Ook loopt een pensioenfonds 
het risico dat mensen langer leven dan 
verwacht.  
 

Als je mensen naast hun AOW een pensioen beloofd van Euro 15.000 dan lijkt dat ruim 
voldoende. Je denkt dan aan wat je nu allemaal met dat geld kunt doen. 
Maar … over 30 jaar is die Euro 15.000 (als die niet wordt geïndexeerd) door inflatie veel minder 
waard.  
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4. 

Zelf kiezen voor Pensioenfonds  
 
 
 
 

 
 

 

Moeten we collectief blijven sparen voor ons 
pensioen of is meer individuele keuzevrijheid 
gewenst?  
 

 
 
En in welke mate willen we solidair zijn met 
collega´s die ziek worden, of zo gezond zijn dat 
ze 95 jaar worden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Iedere werknemer moet verplicht 
pensioenpremie betalen 
Als individu je eigen pensioengeld beleggen 
kan in Nederland niet door de Pensioenwet.  
Menig werknemer zal de pensioenpremie die 
elke maand op zijn loonstrookje wordt 
ingehouden liever op zijn eigen bankrekening 
ontvangen. Maar het is niet mogelijk om te 
zeggen: “Geef mij maar extra geld en ik regel 
mijn oude dag zelf wel.” Werknemers moeten 
verplicht meedoen met de pensioenregeling 
van hun baas. 
 
 
 

“Is het niet vreemd dat je zelf geen invloed hebt op wat er met je geld gebeurt?” 

 

Solidariteit bij pensioen (bron: SEO Rapport 2013)  

 Van de groep ondervraagde werkende Nederlanders (1041 respondenten) is 73% 
voorstander van verplicht pensioensparen. 13% heeft geen mening. 

 Het meest genoemde voordeel van verplicht pensioensparen is dat men anders in de 
verleiding komt te weinig opzij te leggen voor de oude dag + je hoeft je zelf niet bezig te 
houden met de vraag hoeveel je opzij moet leggen. 

 Het meest genoemde nadeel: de premie zou niet in overeenstemming zijn met de 
pensioenuitkering + men denkt een beter rendement te kunnen halen op spaargeld of 
beleggingen wanneer men dat zelf doet 

 Een deel van de tegenstanders van verplicht pensioensparen is wel voorstander als de 
premie meer in overeenstemming is met de pensioenuitkering (15%) 

 14% van de werkenden wil onder geen beding verplicht worden tot pensioensparen. Zij 
willen zelf bepalen hoe ze sparen. Onder deze groep bevinden zich vooral hoger 
opgeleiden. Opvallend is dat juist deze groep tot de groepen behoort die het meest 
profiteert van collectief pensioensparen. Hoger opgeleiden en vrouwen leven immers 
gemiddeld langer dan lager opgeleiden en mannen. 
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Keerzijde individuele keuzevrijheid 
De keerzijde van meer individuele 
keuzevrijheid is dat het lastiger wordt om 
risico´s te delen. Zal bijvoorbeeld een jongere 
zich uit vrije wil willen laten aansluiten bij een 
fonds met veel ouderen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verplicht sparen is inderdaad een vorm 
van paternalisme dat echter nog steeds op 
brede steun kan rekenen. Een verplichting om 
te sparen voor het pensioen wordt als 
noodzakelijk gezien omdat mensen nu 
eenmaal vaak korte termijngedrag vertonen 
waardoor zij op dat moment het belang van 
een goed pensioen onderschatten. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op:  
In het najaar wil het kabinet een brede dialoog starten over het pensioenstelsel. 
We moeten bijvoorbeeld nadenken met welk pensioen we in de toekomst 
tevreden zijn. 
Flexibiliteit in pensioenkeuze zal een thema zijn want tussen keuzevrijheid en 
collectiviteit zit spanning.  
Moeten we pensioenen straks bekijken in samenhang met wonen en zorg? 
Moeten we pensioenen straks bekijken in samenhang met AOW, aanvullende 
pensioen en ander vermogen zoals je spaargeld of eigen huis? 
 
Kortom wordt vervolgd. Houd de website www.rijksvakbonden.nl in de gaten 
voor nadere details. 
 

http://www.rijksvakbonden.nl/
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5. 
Overbrugging AOW-gat door ABP 

 
Ga je eerder met pensioen dan dat je AOW ontvangt? 
Dan zorgt ABP er automatisch voor dat je met je ABP-pensioen het tijdelijke inkomensverlies (nog 
geen recht op een AOW-uitkering) opvangt, totdat je wel de AOW-leeftijd hebt bereikt.  
 

Let op: Je maandelijkse pensioenuitkering zal hierdoor voor de rest van je leven wel iets 
lager zijn.  
 
 
 
Wanneer moet je zelf in actie komen? 

 Als je gebruik wilt maken van de overbruggingsregeling van de SVB (voor de voorwaarden zie: 
www.svb.nl).  
Let op: het recht op deze regeling kan echter beperkt worden wanneer je ook gebruikmaakt van 
de overbrugging in de ABP-regeling.  
 

 Als je NIET van de ABP-overbrugging gebruikt wilt maken, dan moet je schriftelijk reageren op je 
pensioenopgave van ABP. Je moet dan expliciet aangeven dat je GEEN gebruik wilt maken van de 
ABP-overbruggingsregeling. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

LET OP: Betaling AOW-premie 

Je moet nu ook tot de nieuwe AOW-leeftijd AOW-premie 
gaan betalen. 
Dat geldt ook als je je pensioen naar voren haalt. Immers, bij 

het opschuiven van de leeftijdsgrens in de AOW, verschuift 

ook de leeftijdsgrens voor de premieplicht voor de AOW. 

http://www.svb.nl/
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6. 

Lezersvraag 

De vakbonden hebben in de periode 2010 tot en met 2014 de gepensioneerden volledig in 

de kou gezet! 

 
Hoi Marianne, 

 
In het verleden heb ik ernstige kritiek geuit op het zwalkende beleggingsbeleid van het ABP. 
Achteraf is het voor mij pijnlijk te ervaren dat die kritiek destijds volkomen juist is geweest. 
Ik ben met zoveel anderen nu 16 maanden met Keuzepensioen.  
Gedurende deze korte periode heb ik inmiddels 135 Euro netto per maand ingeleverd.  
 
1. Uitholling koopkracht 
Het verlies in koopkracht is inmiddels voor de gepensioneerden buiten elke proportie opgelopen. 
De gepensioneerden zijn dit ABP inmiddels helemaal zat, maar kunnen geen kant meer op. 
Het is toch niet uit te leggen dat de rekening uitsluitend bij de gepensioneerde deelnemers wordt 
neergelegd? Gepensioneerden moeten ook gecompenseerd worden omdat hun pensioenen al jaren 
niet geïndexeerd zijn. 
 
2. Lagere pensioenpremie vooral een voordeel voor de werkgever & idioot beleid ABP 
De gevolgen van het idiote beleid van het ABP zijn als volgt: 
- De overheid wordt door het ABP gesponsord en ontvangt meer inkomstenbelasting en 

loonheffing; 
- De overheidswerkgevers worden wederom gesponsord door het ABP door ze minder 

pensioenpremie te laten afdragen, zij dragen meer af dan de werknemers en hebben dus meer 
voordeel; 

- De actieve werknemers krijgen een nettovoordeel. 
De gepensioneerden lopen vanaf 2010 tot en met 2014 keihard achteruit in hun koopkracht en 
mogen het gelag betalen. 

 
 
 
3. Vakbonden zetten gepensioneerden in de kou 
Ik vind dat niet alleen het ABP maar ook de vakbonden in de periode 2010 tot en met 2014 de 
gepensioneerden volledig in de kou hebben gezet.  
De vakbonden zijn ook verantwoordelijk voor het desastreuze koopkrachtverlies van hun 
gepensioneerde leden. Ik wil de vakbonden oproepen om de koopkracht van de inactieve leden als 
eerste zo snel mogelijk te herstellen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Nico 
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Hoi Nico, 
 
De huidige financiële positie van het ABP is 
ontoereikend om het pensioen mee te kunnen 
laten stijgen met de inflatie. Met als gevolg 
dat de koopkracht van gepensioneerden 
achteruit gaat, zoals ABP ook meldt. Op dit 
moment is het echter niet zozeer het ABP-
beleggingsbeleid dat tot deze financiële 
problemen leidt als wel de kunstmatig laag 
gehouden rente door de overheid. 
 
Daarnaast stuit met name de combinatie van 
de lange periode van niet-indexeren en de 
premiekorting je tegen de borst. Dat kan ik me 
goed voorstellen, want hoe minder premie er 
betaald wordt, hoe kleiner de kans dat er 
genoeg geld in het pensioenfonds komt om te 
kunnen indexeren. Dat gaat dus inderdaad 
tegen het belang van gepensioneerden in. De 
achterliggende reden is echter ingewikkelder.  
 
Per 1 januari 2014 versoberde de 
pensioenopbouw als gevolg van wettelijke 
fiscale maatregelen. Hierdoor bouwen actieve 
deelnemers vanaf 2014 per jaar minder 
pensioen op. Hierover zijn onderhandelingen 
gevoerd in de Pensioenkamer en daar is 
afgesproken hoe actieve deelnemers 
gecompenseerd worden voor deze 
versobering in de pensioenregeling. 
Gepensioneerden hoefden niet 
gecompenseerd te worden, aangezien voor  
hun de lagere pensioenopbouw niet geldt. 
 
Reactie op punt 2: 
Door de verplichte wettelijke versobering van de 
pensioenopbouw daalt de (kostendekkende) 
pensioenpremie. Aangezien 30% van deze 
premie betaald wordt door werknemers en 70% 
door de werkgevers, hebben de werkgevers het 
grootste voordeel van deze premiedaling, zoals 
je zelf ook al aangeeft in jouw brief.  
 
In het onderhandelaarsakkoord is geregeld dat 
het grootste deel van het werkgeversvoordeel 
niet in de zak van de werkgevers verdwijnt maar 
wordt besteed ten gunste van de werknemers. 
Dat gaat als volgt. Het werkgeversvoordeel 

wordt besteed om de 
werknemerspremie VPL (Wet aanpassing 
fiscale behandeling VUT/prepensioen en 
introductie levensloopregeling) te financieren. 
Dit houdt concreet in dat vanaf 2014 
werknemers geen VPL-premie meer hoeven te 
betalen, waardoor zij gemiddeld 2% meer aan 
salaris overhouden. Deze verbetering van het 
nettoloon komt voort uit de versobering van de 
pensioenregeling doordat feitelijk medewerkers 
vanaf 2014 jaarlijks 0,1% minder pensioen 
kunnen opbouwen. 
 
De premieverlaging van actieve deelnemers is 
dus een compensatie van de verlaagde 
pensioenopbouw. Overigens is het ook niet zo 
dat de rekening uitsluitend bij de 
gepensioneerden komt te liggen. De achterstand 
in indexatie geldt niet alleen voor 
gepensioneerden maar gelden voor alle 
deelnemers die pensioen opbouwen. Ook de 
pensioenopbouw wordt niet geïndexeerd. Dat 
zal dus, net als bij gepensioneerden, tot minder 
koopkracht leiden indien de actieve deelnemers 
met pensioen gaan. Alleen zullen de actieve 
deelnemers dit dus pas later merken, terwijl de 
gepensioneerden het koopkrachtverlies nu al 
merken.  
 
Reactie op punt 3: 
Je geeft verder de gevolgen aan van het 'idiote 
beleid van het ABP'. Maar in het beleid van het 
ABP ligt een noodzakelijkheid die de overheid 
heeft bewerkstelligd. En hieraan is nog geen 
einde gekomen. Net als in 2014 zal vanaf 2015 
de mogelijkheden voor pensioenopbouw verder 
versoberd worden. Om te zorgen dat deze 
versobering in de pensioenopbouw ook leidt tot 
een premieverlaging heeft het kabinet De 
Nederlandse Bank (als toezichthouder van de 
pensioenfondsen) allerlei extra opdrachten 
gegeven om te zorgen dat de premies verder 
verlaagd zullen worden. Op 11 februari jl. heeft 
de nieuwe staatssecretaris van Financiën, Eric 
Wiebes, mede namens staatssecretaris Klijnsma 
(SZW), een nota naar aanleiding van het verslag 
van de bespreking van de ‘Wet verlaging 
maximumopbouw- en premiepercentages 
pensioenen’ aangeboden aan de Tweede Kamer.  
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De staatssecretaris antwoordt op vragen van de 
CDA-fractie en van de 50PLUs-fractie, dat het 
kabinet ervan overtuigd is dat met de te 
introduceren premiewaarborgen voldoende is 
geborgd dat de verlaging van de 
pensioenopbouw daadwerkelijk leidt tot een 
verlaging van de pensioenpremie en daarmee 
tot een verhoging van het nettoloon.   

 
Dus de kans dat vanaf 2015 wederom de 
premies verlaagd worden in combinatie met 
niet of een heel beperkt indexeren is dus 
groot. 
 
 
 
 
 
 
 
Ten slotte roep je de op om de koopkracht van 
inactieve leden als eerste zo snel mogelijk te 
herstellen. Daarmee roep je dus op om 
onderscheid te maken tussen de actieve 
deelnemers en gepensioneerden. 
 

 
 
Immers zowel de pensioenuitkering als de 
pensioenopbouw zijn beiden niet geïndexeerd 
in de afgelopen jaren. In deze zin wordt 
iedereen even hard geraakt (ondanks dat de 
gevolgen natuurlijk anders zijn, omdat 
gepensioneerden dit onmiddellijk merken in 

hun koopkracht en de 
actieve deelnemers pas bij 
hun pensionering). 
 
Het herstel van het koopkrachtverlies bij 
gepensioneerden zonder herstel van het 
opbouwverlies bij actieve deelnemers is niet 
geoorloofd op grond van de Pensioenwet. De 
belangrijkste norm voor toetsing van een 
dergelijk besluit aan de Pensioenwet is dat de 
individuele pensioenfondsbestuurders ervoor 
moeten zorgen dat de belangen van alle 
belanghebbenden op een evenwichtige wijze 
worden behartigd. Pensioenfondsbestuurder 
mogen dus niet de ene groep bevoordelen ten 
opzichte van een andere groep.  
 
De vakbond kan om bovenstaande redenen 
niet aan je wens voldoen om het 
koopkrachtverlies voor inactieve leden als 
eerste te herstellen. Ik hoop dat ik nu wel 
duidelijk heb kunnen maken dat dit niet 
veroorzaakt wordt doordat de vakbond de 
groep gepensioneerden ‘vergeten’ is, maar 
dat dit veroorzaakt wordt door verschillende 
omstandigheden die buiten onze invloedsfeer 
liggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marianne Wendt

 

Marianne:  

Naar mijn mening wordt er nu al onderscheid 

gemaakt tussen actieve en niet-actieve 

deelnemers. De niet-actieve deelnemer merkt 

de bezuinigingen direct maandelijks in zijn 

portemonnee; de actieve deelnemer kan het 

toekomstig verlies door de premieverlaging 

nog compenseren door een aanvullende 

uitkering te regelen. De gepensioneerde zit 

vast en kan geen kant meer op en wacht op 

het moment dat hij of zij verder (kaal) geplukt 

wordt. Met dit gegeven zal de vakbond meer 

rekening moeten gaan houden bij de 

toekomstige onderhandelingen. 

Marianne:  

Het verschil is wel dat een actieve 

deelnemer door zijn netto voordeel zijn 

pensioenuitkering bijvoorbeeld d.m.v. 

een levensververzekering of lijfrente nog 

kan verhogen. De gepensioneerden 

kunnen dit niet meer, en worden 

geconfronteerd met het al jaren niet 

meer indexeren van hun 

pensioenuitkering. Dit wordt door de 

bonden maar geaccepteerd, zonder 

verdere eigen actie te ondernemen 

Marianne: Wat gaan de 

Pensioenkamer en de vakbonden 

hieraan doen? 
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                  7. 

                WIST JE DAT …? 
 
1. Dat ABP een pensioenvermogen beheert van 309 miljard voor 2,8 miljoen deelnemers 

(van wie 1.096.000 actieven en 793.000 gepensioneerden)? 
 
 

2. Dat ook ABP-deelnemers steeds langer doorwerken? De gemiddelde pensioenleeftijd 

was in 2013 opgelopen tot 63,5 jaar, ten 59,3 jaar in 2006? 
 
 

3. Dat het kabinet met nieuwe spelregels voor pensioenfondsen komt, het zgn. nieuw 

Financieel Toetsingskader (nFTK)? Dat, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dit ingaat per 
2015?  
 

 
Wat kan je verwachten? 

 

 Pensioenfondsen moeten hogere buffers aanhouden.  
Om meer buffers te hebben wordt het vereiste vermogen verhoogd van 120% naar 125% van 
de verplichtingen.  
 

 Pensioenfondsen mogen in het nieuwe stelsel tegenvallers over een langere 
periode (10 jaar) uitsmeren dan nu het geval is. Hierdoor vallen eventuele 

noodzakelijke kortingen op het pensioen lager uit. Dit is met name gunstig voor 
gepensioneerden. 
 
Is er dan geen risico op langdurige onderdekking? Om dit te vermijden, moeten 
pensioenfondsen die aan het ´herstellen´ zijn ieder jaar opnieuw berekenen hoe hun 
vermogen zich verhoudt tot hun financiële verplichtingen, de huidige en toekomstige 
uitkeringen, en hun herstelplan daarop aanpassen. Als het eigen vermogen na 5 jaar tijd niet 
op het minimale niveau is, dan moet het fonds in 1x de dekkingsgraad naar het minimaal 
vereiste eigen vermogen brengen (ca. 105%). 
Als daartoe kortingen van pensioenen nodig zijn, moeten deze onvoorwaardelijk worden 
ingeboekt en mogen deze over een periode van maximaal 10 jaar worden gespreid. 
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En wat kan je nog meer verwachten? 
 

 Het wordt lastiger om pensioenen op te hogen met inflatie.  
Er worden namelijk strengere voorwaarden verbonden aan het rekenen met verwachte 
rendementen in de toekomst. Dit moet voorkomen dat pensioenfondsen zich op papier te 
rijk rekenen wat betreft de toekomstige opbrengst van hun huidige beleggingen en daardoor 
te snel gaan indexeren. 
Niet alleen wordt de grens waarbij (gedeeltelijke) indexatie is toegestaan verhoogd (hoger 
dan 110%; nu mag dat al boven de 105%), ook mogen pensioenfondsen pas indexeren als dit 
niet ten koste gaat van de volgende generatie. Kortom: ook in de toekomst dient het 
pensioenfonds die verhoging te kunnen waarmaken.  
 

 Er komt een stabiele kostendekkende premie  
En de dekkingsgraad wordt niet langer bepaald door schommelende dagrentes, maar door 
het voortschrijdende gemiddelde van 12 maanden. 
Let wel: fondsen moeten de kosten voor hun indexatie-ambitie meenemen bij de bepaling 
van de kostendekkende premie. 
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 Zorgpunt 

Verwacht wordt dat de nieuwe rekenregels een verhogend effect op de te 
betalen pensioenpremie zullen hebben.  
Een groot zorgpunt is verder de indexatiemogelijkheden voor de 
gepensioneerden maar zeker ook voor de pensioenopbouw van jongeren. 
De buffereisen gaan fors omhoog waardoor zowel gepensioneerden als werkenden de 
komende jaren naar verwachting geen indexatie zullen kunnen krijgen. Dat ondergraaft de 
koopkracht en daardoor krijgen mensen niet het idee dat het wel goed komt met hun 
pensioen. 
 
Berekeningen van de gevolgen per pensioenfonds moeten de komende tijd uitwijzen of de 
zorg terecht is. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Wat betekent dit voor het ABP pensioen? 
Als het parlement instemt, wordt in de Pensioenkamer gekeken wat de effecten zijn voor de 
ABP-pensioenregeling. Denk aan het beleid met betrekking tot indexatie, inhaalindexatie, onder 
welke omstandigheden wordt overgegaan tot premiekorting, etc. Daarna wordt gekeken welke 
premiegevolgen dit heeft. Daarbij zal rekening worden gehouden met de belangen van alle 
betrokken partijen. 

 

1 van de adviezen van de Raad van State: 

`Als een kostendekkende premie uitgangspunt blijft, dan kan demping van de 

premie alleen evenwichtig uitwerken indien de hoogte van de premie zo wordt 

vastgesteld dat ook wanneer ongunstige scenario´s t.o.v. wat wordt verwacht zich 

voordoen, nog van een kostendekkende premie sprake blijft´. 

 

Reactie van het kabinet: 

´Pensioenfondsen streven geïndexeerd pensioen na. Om de indexatie-ambitie te 

financieren beleggen de meeste fondsen niet alleen in vastrenderende waarden 

(denk aan obligaties, spaarrente) maar ook in zakelijke waarden. De daadwerkelijke 

kostprijs van een geïndexeerd pensioen wordt dus bepaald door het behaalde 

rendement van de beleggingsportefeuille. Het is daarom niet onlogisch om bij de 

berekening van de kostendekkende premie voor een geïndexeerd pensioen ook 

rekening te houden met het verwachte portefeuillerendement´. 

 

 


