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details and in the
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The devil is in the details
and in the… RENTE

AC Rijksvakbonden
•
NCF
•
Justitievakbond JUVOX
•
VPW
•
VCPS
•
De Unie
Deze vijf vakbonden, allen binnen de
sector Rijk, hebben besloten om heel
nauw samen te werken onder de naam
AC Rijksvakbonden.

Springende duiveltjes uit de doos. Die komen er vast in 2020 bij
de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Zeker is dat
pensioen minder zeker is, pensioenaanspraken niet meer in beton
zijn gegoten en dat dit een mentale omslag vergt. Van iedereen.
Minister Koolmees heeft de pauzeknop ingedrukt voor wat betreft
kortingen. Pensioenfondsen
hoeven de toegezegde pensioenen
in 2020 niet te verlagen als zij
genoeg vermogen hebben om die
voor 90% te dekken. Hiermee
poogt de minister rust in 2020 te
creëren voor de verdere uitwerking
van het nieuwe pensioenstelsel. De
vraag is wel of het blijft bij een
‘pauze’ van 1 jaar. Want wat

gebeurt er als we eind 2020
opnieuw in een noodsituatie
belanden? En dat vlak voor de
verkiezingen van maart 2021? Zou
er dan opnieuw uitstel komen?
2020 wordt weer een spannend
pensioenjaar!
Voor jou en je naasten, hele fijne
dagen en een mooi, gezond en
vooral ook humorvol 2020!

Veel leesplezier!
De AC Rijksvakbonden
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Inhoudsopgave

Arme en rijke pensioenfondsen: hoe komt dat?

De AC Rijksvakbonden zijn onderdeel van
de vakorganisatie Ambtenarencentrum.
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VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Telefoon: (070) 315 51 24
Email: vcpsbestuur@vcps.nl
Website: www.vcps.nl
De Unie
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
Telefoon: (0345) 85 19 63
Email: info@unie.nl
Website: www.unie.nl

Deze Pensioenbrief hebben we met de
grootste zorg samengesteld. Toch
kunnen er fouten ingeslopen zijn. Aan
deze informatie kunnen daarom geen
rechten worden ontleend.

1 jaar uitstel
korten mogelijk?
Pauzeknop ingedrukt voor pensioenverlaging;
hierdoor lijkt een ABP-pensioenverlaging in 2020 van de baan.
Onzekerheid voor de langere termijn blijft.
De pauzeknop voor 2020

Volgens minister Koolmees is er sprake van
uitzonderlijke economische omstandigheden:
1. De langdurig lage rente
2. De heftige daling van de rente in de
zomer (waardoor zelfs voor lange looptijden rentes negatief zijn geworden)
3. Maar ook de overgang naar een nieuw
pensioenstelsel (door het pensioenakkoord) is een bijzondere omstandigheid.
Een nieuw pensioenstelsel:
waarom eigenlijk?
Klik hier en bekijk de video
(kijktijd ong. 2 minuten)
Daarom heeft de minister tijdelijk de pauzeknop ingedrukt d.w.z. de vermogenseisen
voor pensioenfondsen tijdelijk naar beneden
aangepast. Zo mag de dekkingsgraad van
een pensioenfonds op 31 december 2019 niet
lager zijn dan 90%.
Voor elke euro die tot in de lengte van jaren
moet worden uitbetaald, moeten pensioenfondsen op peildatum 31 december 2019 90
cent in kas hebben.
Is de dekkingsgraad toch lager? Dan moet
ABP in het najaar van 2020 alsnog korten. De
kans daarop lijkt echter klein.
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Onzekerheid voor 2021 en 2022

Dit ligt anders voor 2021. In 2020 gelden er
nieuwe parameters. In 2021 komt daar een
nieuwe UFR, de rente voor lange looptijden bij.
Door de nieuwe parameters en UFR gaan de
dekkingsgraden omlaag en de kostendekkende
premies omhoog. Fondsen hoeven nog niet in
2020 voor hun premie te rekenen met de
nieuwe parameters. Maar wel in 2021. Dit
betekent dat de premie zal stijgen of (als
vakbonden/werkgever dit niet willen) de
pensioenregeling versoberd moet worden.

Wat is ‘rekenrente’ ook al weer?

Pensioenfondsen gebruiken de rekenrente om
uit te rekenen hoeveel geld ze nu nodig hebben, om alle pensioenbeloftes in de verre
toekomst te kunnen nakomen. Is die rekenrente
bijvoorbeeld 3 procent. Dan mag een pensioenfonds elk jaar 3 procent bij het vermogen
optellen. Bij een dalende rente, zoals de afgelopen jaren, moet er juist meer geld in de pensioenkas zitten om alle pensioenbeloftes na te
komen.

Gaat 1 jaar uitstel helpen?

Dat is zeer de vraag. Als de dekkingsgraden
niet verbeteren, dan dreigen alsnog kortingen
in 2021.
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Dreigen er
kortingen
bij ABP?
De huidige beleidsdekkingsgraad is: 94,6% (stand november 2019).
Is de dekkingsgraad op 31 december 2019 niet lager dan 90%, dan hoeft
ABP niet te korten in 2020.

94,6% - november 2019
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Als de beleidsdekkingsgraad rood is dan dreigen er op termijn kortingen.
Is de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2019 lager dan 90%, dan moet
ABP al korten in 2020.
Bij geel is er ruimte voor een beperkte indexatie.
Bij groen is er ruimte voor een volledige indexatie.

Verschil tussen actuele dekkingsgraad en
beleidsdekkingsgraad?

De actuele dekkingsgraad was op 31 oktober
93,2%.
De beleidsdekkingsgraad was op 31 oktober
2019 96,3%.
Voor besluiten maakt ABP gebruik van deze
beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde
dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.
De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of ABP de pensioenen kan verhogen
(indexatie) of moet verlagen (korten).
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Situatie 2019

En hoe zit het met indexatie van je pensioen?
De indexatie-achterstand is groot. Die ligt
momenteel rond de 19%.
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Premieverhoging ligt in
het verschiet maar nog
even niet voor 2020
Voor de premie heeft minister Koolmees geen wettelijke ‘pauzeknop’.
Hierover beslist het ABP-bestuur.
Lichte verhoging premie in 2020

Er komt een lichte premieverhoging in
2020.

Wat vindt het Verantwoordingsorgaan ABP (dat alle deelnemers vertegenwoordigt) hiervan?

Zij adviseerde negatief. Het Verantwoordingsorgaan vindt dat het ABP volgend jaar al grotere
stappen moet nemen. Nu blijft de premie voor OP/NP gelijk aan dit jaar: 24,9%. Alleen de
premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt licht met 0,4% naar 0,82%.

Hoe is de verhouding betaling werkgever en werknemer?
Premie 2020 ABP Keuzepensioen OP/NP 24,9%

Hoe is de verhouding binnen ABP tussen premiebetalers (de actieven), de pensioengerechtigden
en de slapers?
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Arme en rijke
pensioenfondsen:
hoe komt dat?
ABP heeft een beleidsdekkingsgraad van ca. 95%.
Het pensioenfonds van ABN-AMRO heeft een dekkingsgraad die schommelt
rond de 129%.
Wat maakt een pensioenfonds ‘arm’ en wat maakt een pensioenfonds ‘rijk’.
Toezichthouder van de pensioenfondsen
(De Nederlandsche Bank DNB) ziet bij de
rijke fondsen die het pensioen volledig
mogen indexeren het volgende:
1.

Ze heffen over het algemeen een
hogere premie.
2. Ze hebben zich gemiddeld meer
ingedekt tegen dalende rentes.
3. Ze beleggen minder in aandelen en
andere zakelijke waarden.

DNB wijst overigens geen oorzaak aan
voor de grote verschillen. Sommige pensioendeskundigen doen dat wel. De grootste factor is de afdekking van het renterisico geweest, zo stellen zij. Wat ook
meespeelt zijn bijstortingen. Fondsen die
bijstortingen krijgen of hebben gekregen
staan er vaak beter voor. En als laatste
(weliswaar een minimale factor) de premie.
Als die niet kostendekkend is, blijf je
achter.

Vooral de rekenrente heeft een grote invloed op hoeveel vermogen een fonds nodig heeft.
Fondsen die vorig jaar volledig konden indexeren, hadden gemiddeld het renterisico fors
afgedekt: voor 72% becijferde DNB begin juni.
ABP dekt 25% tot 50% van het renterisico af.
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Lezersrubriek
Beste vakbond,
Minister Koolmees wil bij wet regelen dat werknemers vanaf 1 januari 2021 weer vervroegd met
pensioen kunnen. Werknemers kunnen met hun werkgever afspreken om drie jaar voor de AOWdatum te stoppen met werken.
Mijn vraag is of er vóór 1 januari 2021 een nieuwe cao voor rijksambtenaren komt waarin dit
geregeld is?
Groet van een vakbondslid
Best vakbondslid,
Voor wat betreft de afspraken uit het pensioenakkoord geldt het volgende.
1.
Ten eerste is er een regeling afgesproken die is bedoeld voor beroepen waarbij doorwerken tot de
AOW-leeftijd te zwaar is. Daarom krijgen werkgevers en werknemers de komende vijf jaar de
gelegenheid om afspraken te maken over vervroegd pensioen voor die groep. Werkgevers en
werknemers bepalen samen om welke beroepen het gaat. Werkgevers mogen bij vervroegd pensioen maximaal drie jaar voor AOW-leeftijd een uitkering aanbieden. Voor uitkeringen tot ongeveer € 19.000 per jaar hoeft geen RVU-heffing (Regeling Vervroegde Uittreding) te worden betaald.
Dit bedrag is gekozen omdat het overeenkomt met de netto AOW. Het is voor de werknemer dan net
of zijn AOW eerder ingaat. Dit zou je kunnen afspreken in de cao.
Binnen de rijkssector kennen we echter al een procedure om te bezien of er sprake is van een
‘zwaar beroep’. Dit is uiteindelijk een onderzoek die door de bedrijfsarts wordt uitgevoerd. Een
aantal functies binnen de rijkssector zijn op grond van zo’n onderzoek ook aangemerkt als ‘bezwarende functie’. Voor medewerkers in zo’n functie is het al mogelijk om eerder te stoppen met werken. Kortom: we kennen een dergelijke regeling dus al.
Het is natuurlijk mogelijk om te proberen de groep ‘zware functies’ uit te breiden in de cao. Maar
aangezien de werkgever de uitkering moet betalen, verwacht ik dat deze vast zal blijven houden
om het oordeel bij de bedrijfsarts te laten. Maar dat is een inschatting van mijn kant. Hierover
hebben bonden en werkgever het nog niet gehad.
2.
Ten tweede heeft het kabinet ermee ingestemd om samen met de bonden en de werkgever te (laten)
onderzoeken of het mogelijk is werknemers na 45 dienstjaren automatisch aanspraak te geven op
een AOW-uitkering. Dit onderzoek moet in 2020 zijn afgerond. Het probleem hierbij is dat de registratie van de dienstjaren niet eenduidig en wellicht ook niet voor iedereen aan te tonen is. Maar
indien dit doorgaat, hoeft dit niet afgesproken te worden in de cao. Dan ontstaat dit recht op AOW
na 45 dienstjaren voor iedereen in Nederland.
Inmiddels is in de verpleeg- en thuiszorg niet gewacht op de uitkomsten van dit onderzoek, maar is
in de cao al afgesproken dat medewerkers na 45 dienstjaren met pensioen mogen. Nog wel onder de
voorwaarde dat dit niet eerder is dan drie jaar voor de AOW-leeftijd. Maar zodra de wetgeving is
aangepast op de afspraken in het pensioenakkoord, dan wordt dit ingevoerd.
De huidige cao rijk loopt af per 1 juli 2020. Medio maart zullen de AC Rijksvakbonden de inzet voor
de cao laten weten. Dan is er dus kans om dit te proberen te bereiken via cao-onderhandelingen.
Groet van jouw vakbondsbestuurder
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Waarom wordt de AOWleeftijd alleen naar boven
bijgesteld bij een hogere
levensverwachting
en niet naar beneden
als de levensverwachting
daalt?

In de wet is vastgelegd op welke wijze
verhoging van de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de resterende levensverwachting
op 65 jaar. Het kabinet wil daarbij voorkomen dat de AOW-leeftijd bij elke wijziging
van de resterende levensverwachting wordt
aangepast.
In de wet is dan ook bepaald dat de AOWleeftijd pas stijgt als sprake is van een
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stijging van de levensverwachting van meer
dan 3 maanden. Bij een kleinere stijging of
daling blijft de AOW-leeftijd gelijk.
Op die manier wordt voorkomen, aldus het
kabinet, dat de AOW-leeftijd van jaar op
jaar zou gaan schommelen. Ook hangt
daarmee de AOW-leeftijd niet af van
toevallige uitschieters in levensverwachting
en sterftecijfers.
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Weet je het nog..?
je voorwaardelijk
pensioen veiligstellen
Misschien heb je recht op voorwaardelijk pensioen (een tegemoetkoming voor
het vervallen van de FPU-regeling).

Je kunt dat nazien op jouw UPO (Uniform Pensioenoverzicht).
Je hebt hier recht op als:
• Je op 31 december 2005 en 1 januari 2006 in dienst was bij een werkgever die aangesloten
was bij ABP.
• Én je in dienst blijft bij een ABP-werkgever tot 1 januari 2023. Of tot aan je pensioen als dat
voor 1 januari 2023 is.

Dit heet ‘voorwaardelijk’ omdat het nog
niet definitief is. Het kan dus vervallen.
Houd hiermee rekening want als je niet
aan de voorwaarden voldoet, vervalt het
recht op het voorwaardelijk pensioen.

Hoe kan je het voorwaardelijk pensioen
veiligstellen?
•

•

Ben je 60 jaar of ouder en eindigt het
dienstverband binnenkort en ben je
niet van plan (volledig) met pensioen
te gaan?
Dan kan je het voorwaardelijk pensioen veiligstellen door 10% ABP KeuzePensioen aan te vragen vóór jouw
ontslagdatum. Het overige deel van
het voorwaardelijk pensioen ontvang
je wanneer je volledig met pensioen
gaat.
Neem je voorafgaand aan jouw ABP
KeuzePensioen levensloopverlof op?
Zorg er dan voor dat jouw ABP KeuzePensioen direct aansluit op het levensloopverlof. Dan is jouw voorwaardelijk
pensioen veiliggesteld.
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Let op:

Stop je met werken en stel je jouw ABP
KeuzePensioen nog even uit? Dan verlies je
het recht op het voorwaardelijk pensioen.
Dit voorkom je door direct na je ontslagdatum alvast 10% van jouw pensioen te
laten uitkeren.

Als je wilt weten wat e.e.a. betekent voor
je eigen financiële situatie dan kan je ook
een afspraak maken met een adviseur van
het Kennispunt Financiële Rechtspositie
(informatiepunt dat vanuit de rijkswerkgever is georganiseerd). Vul het aanvraagformulier in en binnen 5 werkdagen neemt
een adviseur contact met je op. Het aanvraagformulier kan je hier vinden.
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Versoepeling van regels
elke keer dat afgesproken
is om te korten
Klaas Knot, baas van De Nederlandse Bank (toezichthouder op de
pensioenfondsen) waarschuwde in september nog streng: ‘We zitten al 10 jaar
in een situatie dat de wet ons voorschrijft dat we eigenlijk moeten korten.
Vervolgens is keer op keer die wetgeving versoepeld’.

En ook oud-minister Jeroen Dijsselbloem
stelde: ‘Je kunt niet in het pensioenakkoord zeggen: in de toekomst moet je er
rekening mee houden dat er vaker gekort
wordt, terwijl je vandaag ten principale
niet wilt accepteren dat er gekort kan
worden.’
Want het hele idee van het nieuwe pensioenstelsel is dat pensioenen straks gaan
‘meebewegen met de economie’. Dat
betekent dat de pensioenen vaker kunnen
worden verhoogd, maar net zo goed vaker
verlaagd. Maar de onrust onder werknemers en gepensioneerden werd te groot.
Vakcentrales en oppositiepartijen dreigden
hun steun voor het nieuwe pensioenakkoord in te trekken. Hetgeen minister
Koolmees uiteindelijk bewoog om een
uitstel van korten aan te kondigen.
Ook in de media was er veel aandacht voor
de situatie van de Nederlandse pensioenen. ‘Bijna 60% van de Nederlandse
pensioen wordt beheerd door een pensioenfonds dat momenteel onder water
staat. Gaan alle pensioenfondsen vrijuit of
hebben sommige fondsen zelf het zover
laten komen door blunders in hun beleggingsbeleid?’ Zo startte in november de
discussie in tv-programma Buitenhof.
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Theo Kocken (VU-hoogleraar risicomanagement): ‘In het nieuwe pensioenstelsel
gaan we frequenter indexeren maar ook
frequenter korten. Dat vinden we niet erg.
Maar we vinden het wel erg als we nú
moeten korten’.

Ilja Boelaars (promoveert aan de University
of Chicago): De discussie is: gaan we helder
en transparant vastleggen wat de risico’s
zijn zodat iedereen ook weet waar hij aan
toe is. En niet, zodra de beurs weer eens
inzakt, iedereen weer ruzie met elkaar
gaat maken over de verdeling van de pijn.‘
Mary Pieterse-Bloem (Erasmus-hoogleraar
financiële markten en hoofd obligatiebeleggen van ABN Amro): ‘We moeten ons
collectieve pensioenstelsel koesteren’.

Uitzending bekijken? Klik hier.
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Wist je dat...
•

de ontwikkeling van de AOW-leeftijd
met ingang van 2025 voor 2/3 wordt
gekoppeld aan de ontwikkeling van de
resterende levensverwachting op 65
jaar?
Dit betekent dat vanaf dan elk jaar
levenswinst wordt vertaald in gemiddeld 8 maanden langer doorwerken en
gemiddeld 4 maanden langer AOWpensioen.

•

De AOW-leeftijd ook in 2025 op 67 jaar
blijft?

•

dat er vanaf 1 augustus jl. bij ABP een
nieuw beleid geldt voor het terugbetalen van te veel ontvangen pensioenuitkering?
Dat deze aanpassing van het ABP-beleid mede is getriggerd door signalen
van omroep MAX?
Daar waar eerst sprake was van het
terugbetalen van te veel ontvangen
pensioen over een periode van maximaal 5 jaar, is de periode nu beperkt
tot 9 maanden.

•

dat het kabinet streeft naar een
verruiming van het verlofsparen van
50 weken naar 100 weken per 1 januari
2021?

•

er een mogelijkheid komt om op de
pensioendatum maximaal 10 procent
van het pensioenvermogen ineens op
te nemen?
Het kabinet is hiermee bezig.

•

HOI Helder Overzicht & Inzicht (oftewel HOI)
nieuw is in MijnABP?
Met Helder Overzicht & Inzicht krijg je eenvoudig inzicht in jouw financiële toekomst.
Op basis van wat ABP al van je weet, berekent
ABP wat je verwachte inkomsten en uitgaven
zullen zijn op AOW-leeftijd.
Meer info? Klik hier.

Opmaak van deze nieuwsbrief: Chris Regtop
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