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Beladen,
zwaar,
uitdagend.

Inleiding

AC Rijksvakbonden

Beladen,
zwaar,
uitdagend.

•
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.
De AC Rijksvakbonden zijn
onderdeel van de vakorganisatie
Ambtenaren-centrum.

'Beladen, zwaar, uitdagend.' Zo noemt minister Koolmees de
overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Een nieuw
pensioenstelsel dat uiterlijk in 2026 ingaat. Er liggen dus nog vijf
jaren voor je waarbij de huidige pensioenregels gelden.
Wat betekent dat voor jouw pensioen?
•
•
•

NCF
Strevelsweg 700 / 305
3083 AS Rotterdam
Telefoon: (010) 410 16 58
E-mail: mijnncf@ncf.nl
Website: www.ncf.nl

Zeker is dat pensioen minder zeker is.
Zeker is dat 2021 weer een spannend pensioenjaar wordt.
Zeker is dat ook in 2021 de AC Rijksvakbonden jou blijven
informeren over pensioenontwikkelingen.

Justitievakbond Juvox
Ametisthorst 20
2592 HN 's-Gravenhage
Telefoon: (070) 315 51 18
E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl
Website: www.juvox.nl

De AC Rijksvakbonden wensen jou en je naasten, heel fijne dagen
en in deze tijden ook vooral een gezond 2021!

De AC Rijksvakbonden

VPW
Ariane 20a
3824 MB Amersfoort
Telefoon: (033) 465 06 91
E-mail: info@vpwnet.nl
Website: www.vpwnet.nl

Inhoudsopgave
Wel of niet korten: onzekerheid blijft

PAGINA

3

Premieverhoging in 2021

PAGINA

4

Nieuw pensioenstelsel in 2026. En in de tussenjaren?

PAGINA

5

Nieuw pensioenstelsel in 2026. Wat betekent dit voor mij?

PAGINA

6

Lezersrubriek

PAGINA

7

Beleggingsbeleid ABP: straks en nu

PAGINA

9

Wist je dat..?

PAGINA

10

Nieuwsbrief Pensioen - December 2020

VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Telefoon: (070) 315 51 24
Email: info@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
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Wel of niet korten:
onzekerheid blijft
Benieuwd naar de belangrijkste momenten rondom het verlagen
van de pensioenen?
Klik hier voor een animatiefilmpje van het ABP.

De pauzeknop voor 2020
In 2019 was er sprake van uitzonderlijke
economische omstandigheden: de
langdurig lage rente, een heftige rentedaling in de zomer van 2019 en de
aangekondigde overgang naar een
nieuw pensioenstelsel (door het
Pensioenakkoord 2019).
Normaal gesproken wordt jouw uitkering verlaagd indien de financiële positie
van het ABP onder de 104% dekkingsgraad ligt. Maar in 2019 drukte minister
Koolmees een ‘tijdelijke’ pauzeknop in.
Dat wil zeggen: de minister verlaagde
‘tijdelijk’ de vermogenseisen voor
pensioenfondsen. Zo mocht 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,
moesten pensioenfondsen op peildatum
31 december 2019 negentig cent in kas
hebben. Was de dekkingsgraad toch
lager? Dan gold: korten in 2020.
Dit bleef ABP bespaard.
De pauzeknop voor 2021
Ook voor 2021 heeft minister Koolmees
de ‘tijdelijke’ pauzeknop ingedrukt. Maar
zal ABP eind dit jaar een dekkingsraad
hebben van minimaal 90%? De dekkingsgraad lag 31 oktober op 87%. Dit
betekent dat er voor elke euro nog maar
87 cent in kas is. De kans op korten is
dus reëel. Of er daadwerkelijk moet
worden gekort, weet ABP pas begin
2021.
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Als er gekort moet worden, wat betekent dit
voor jouw ABP-pensioen?
Klik hier voor de ABP-rekenhulp. Let op: de
percentages in de rekenhulp zijn voorbeelden
omdat nu nog niet bekend is of ABP moet
verlagen, en zo ja met welk percentage. De
uitkomst is dus slechts een indicatie.
Geldt een korting ook voor jouw
AOW-uitkering?
Nee. De korting geldt niet voor jouw
AOW-uitkering. De hoogte van je
AOW wordt afgeleid van het minimumloon en het minimumloon
stijgt mee met de inflatie.
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Premieverhoging
in 2021

Voor het bepalen van de premie die jij en de rijkswerkgever in 2021
betalen, heeft minister Koolmees geen wettelijke ‘pauzeknop’.
Hierover beslist het ABP-bestuur.

Hoe groot zal die premiestijging van
het OP/NP (Ouderdomspensioen/
Nabestaandenpensioen) zijn?
De OP/NP-premie stijgt van 24,9% naar
25,9%. Hiervan betaalt jouw werkgever
ca. 70% en jij ca. 30%.
Waarom een premiestijging?
De premiestijging is nodig vanwege
lagere verwachte beleggingsopbrengsten
en de langdurig lage rente, waardoor de
pensioenen duurder zijn geworden.
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Noot
De hervorming van het pensioenstelsel
is geen oplossing voor de hoge kostprijs
van pensioen.
Ook in een nieuw pensioenstelsel hangt
het uiteindelijke pensioenresultaat
vooral af van de ingelegde premies en
het behaalde rendement, zo meldt
Klaas Knot (president) van De Nederlandsche Bank (toezichthouder van de
pensioenfondsen).
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Nieuw pensioenstelsel in
2026. En in de tussenjaren?
Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk?
Klik hier en bekijk de video. (duur: 1:40 minuten)
Meer inhoudelijke info: zie hier de AC Rijksvakbonden Pensioenbrief van juli 2020.

Het pensioenakkoord 2019 betekent dat alle bestaande pensioenregelingen
wijzigen. En dat er een overstap nodig is naar het nieuwe pensioenstelsel.
Die overstap moet plaatsvinden tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026.

DE MIJLPALEN:
Wetsvoorstellen zijn gereed. Consultatieronde en advies Raad van State.

Tweede
Kamerverkiezingen.

Indiening wetsvoorstel
voor de vernieuwing van
het pensioenstelsel.

Staatsblad: nieuwe pensioenwetgeving van kracht.
Het is nu aan de vakbonden en werkgevers in de Pensioenkamer ABP om een
ABP-pensioenregeling te ontwerpen die is gebaseerd op de nieuwe wetgeving.

ABP moet een concept transitieplan indienen bij
de toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Uiterste datum van
overgang naar het nieuwe
ABP-pensioencontract.

Welke spelregels gaan er gelden in de
overgangsjaren tot 2026?
Dat is nu nog niet bekend. Wel bekend
is dat iedereen rust in de tent wil. Ook
het kabinet. Het kabinet is dan ook
bereid de huidige pensioenregels te
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Besluitvorming Pensioenkamer afgerond.
Transitieplan inleveren bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank.

versoepelen tot aan de invoering van
een nieuw pensioensysteem in 2026.
Verwacht wordt dat in december minister Koolmees nog met aangepaste
spelregels komt voor de periode tot het
nieuwe stelsel.
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Nieuw pensioenstelsel in 2026.
Wat betekent dit voor mij?
Hoe jouw ABP-pensioen er straks uit komt te zien, blijft nog even
onduidelijk. Onderhandelingen over jouw ABP-pensioen moeten nog
plaatsvinden in de Pensioenkamer (tussen overheidsvakbonden en
overheidswerkgevers).
Eerst moet in 2022 de nieuwe pensioenwetgeving bekend zijn. Want jouw
nieuwe pensioen is gebaseerd op deze
nieuwe wetgeving.
Welke gevolgen zijn al duidelijk?
1. In het nieuwe stelsel verdwijnen de
rekenrente en de dekkingsgraden.
Alleen het behaalde rendement telt.
2. Na invoering van het nieuwe pensioenstelsel zal jouw uitkering verhoogd worden indien de winsten op
beleggingen dat jaar goed zijn.
Anderzijds zal jouw uitkering verlaagd worden indien er dat jaar
verliezen op de beleggingen zijn.
Welke gevolgen zijn (nog) niet
duidelijk?
1. Sommige actieve deelnemers gaan
door invoering van het nieuwe
stelsel erop achteruit. Om deze

reden zullen de negatieve gevolgen
gecompenseerd moeten worden.
Het is nog onduidelijk hoe dit
betaald wordt.
2. De pensioenuitkering (en pensioenopbouw) is al heel lang niet geïndexeerd. Dat wil zeggen dat het
pensioen niet verhoogd wordt met
de inflatie. Op deze manier kan je
steeds minder besteden met jouw
pensioenuitkering. In het huidige
stelsel kan, indien de financiële
positie van het ABP langdurig heel
goed is, op een gegeven moment
alsnog geïndexeerd worden om de
achterstand in te halen (dit heet
na-indexatie). Dit kan straks in het
nieuwe stelsel niet meer. Vermoedelijk betekent dit dat de mogelijkheid
op herstel van de indexatie-achterstand verdwijnt bij overgang naar
dit nieuwe stelsel.

Indexatie-achterstand (stand van 1 januari 2020)
De indexatie-achterstand is groot.
Die ligt momenteel rond max. 19,10 %.

In zijn algemeenheid, zo is de inschatting, zullen de
gevolgen voor actieve deelnemers groter zijn dan voor
gepensioneerden.
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ubriekLezersrubriekLezersrubriekLezersrubrie
Vraag 1 - over pensioen en belastingaangifte
Ik hoor van mensen uit mijn omgeving en van oud-collega's die al met pensioen zijn, dat ze vaak nog een behoorlijk bedrag moeten betalen over het
voorafgaande jaar nadat ze belastingaangifte hebben gedaan. Hoe zit dit dat?
Als mensen AOW en pensioen ontvangen, wordt hierop loonheffing ingehouden. AOW wordt tegen het tarief van de
eerste schijf belast en je (ABP) pensioen
wordt ook grotendeels of helemaal
volgens de eerste schijf belast.
Als je de brutobedragen bij elkaar
optelt, dan blijkt vaak dat een gedeelte
toch tegen het tarief van de tweede
schijf belast had moeten worden. Met
een redelijk ABP-pensioen kan dat al
gauw een tegenvaller van een paar
duizend euro per jaar zijn.

bank (SVB) over jouw AOW (ABP
doet dat sowieso al niet als je
AOW-gerechtigd bent), dan is het
alsnog te betalen bedrag een stuk
minder of mogelijk nihil.
2. Vragen om een voorlopige aanslag
inkomstenbelasting: je betaalt dan
per maand een gedeelte van het in
totaal te betalen bedrag.
3. Het ABP verzoeken om een hoger
belastingtarief toe te passen en
geen loonheffingskorting te laten
toepassen.

Aan betalen wat je moet betalen is niets
te doen (leuker kunnen we het niet
maken), maar om toch die jaarlijkse
tegenvaller beter op te vangen kan je
drie dingen doen:
1. Je heffingskorting niet laten toepassen door de Sociale Verzekerings-

Waar je ook voor kiest, wat je moet
betalen verandert niet. Alleen het
moment van inhouden of betalen
verandert. Je kan natuurlijk ook zelf
elke maand een gedeelte reserveren
om zo die belastingaanslag te kunnen
opvangen.

Vraag 2 - over eerder stoppen na 45 jaar werken
Ik heb gelezen dat er gewerkt wordt aan een regeling dat je na 45 jaar werken
mag stoppen, hoe staat het daarmee?
Het pensioenakkoord van juni 2019 kent
nog een aantal open eindjes. Een belangrijk punt is het onderzoek of werknemers na bijvoorbeeld 45 jaar werken
zouden kunnen stoppen. Met deze
uitwerking is een stuurgroep bezig en
deze stuurgroep moet advies uitbrengen
aan de minister. Dit advies werd aanvan-
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kelijk in april 2020 verwacht, dit is
inmiddels doorgeschoven naar eind
2020 en een verdere verschuiving naar
2021 lijkt reëel. Maar indien een dergelijke regeling doorgaat, hoeft dit niet
afgesproken te worden in de cao. Dan
ontstaat dit recht op AOW na 45 dienstjaren voor iedereen in Nederland.
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Vraag 3 - over eerder stoppen in de jaren 2021 t/m 2025
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 AOW-datum te stoppen met werken. Kan
iedereen hiervan gebruikmaken?
De Tweede Kamer heeft op 17 november jl. ingestemd met het wetsvoorstel
‘Bedrag ineens, RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) en Verlofsparen’. De
RVU-heffing betreft een tijdelijke versoepeling. De afspraak is bedoeld voor
werknemers die niet kunnen anticiperen
op de verhoging van de AOW-leeftijd en
niet gezond kunnen blijven doorwerken
tot de AOW-leeftijd.
Deze medewerkers krijgen tijdelijk de
mogelijkheid om drie jaar voor AOWleeftijd te stoppen met werken. Werkgevers kunnen dan in de jaren 2021 t/m
2025 aan werknemers een bedrag
meegeven dat na vermindering met de
loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering (netto-AOW),
zonder dat hierover een RVU-heffing

door de werkgever verschuldigd is. Het
gaat dan om een bedrag van ongeveer
€ 21.000 per volledig jaar. Werknemers
krijgen dan als het ware eerder AOW,
betaald door de werkgever. Zij kunnen
dit zelf aanvullen, bijvoorbeeld met
spaargeld of door hun aanvullend
pensioen eerder in te laten gaan.
Voordeel: de mogelijkheid voor een
groep werknemers om toch eerder
(gezond) nog uit te treden. Werkgevers
en vakbonden kunnen hierover in de
cao afspraken maken.
Kanttekening: het is een tijdelijke
regeling voor een specifieke groep
werknemers. Verder kennen we binnen
de rijkssector al een procedure voor
vervroegd uittreden voor zware functies
namelijk de regeling Substantieel
Bezwarende Functies.

Onderzoek Gezondheidsraad 2018
De relatie tussen gezondheid en langer doorwerken kan niet exact worden
aangegeven. Gezondheid van werknemers wordt door veel zaken beïnvloed,
zoals de werkomstandigheden, de vrijetijdsbesteding, het verrichten van
intensieve mantelzorg, het opleidingsniveau.

ubriekLezersrubriekLezersrubriekLezersrubrie
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Beleggingsbeleid ABP:
straks en nu
Nu deelnemers steeds meer gaan begrijpen dat zijzelf een deel van het
beleggingsrisico gaan lopen na implementatie van het pensioenakkoord, rijst de vraag: wat is het beleggingsbeleid van ABP?
Beleggingsbeleid nu
ABP belegt het pensioenvermogen over
de hele wereld in veel verschillende
beleggingen. Als het met een bepaalde
soort beleggingen in een bepaalde
bedrijfstak of in een bepaald land
slechter gaat, wil ABP voorkomen dat
het beleggingsrendement daar sterk
onder lijdt. Daarom belegt ABP in meer
dan honderd landen in duizenden
verschillende beleggingen. Als het gaat
om schuldbewijzen van Europese landen, dan is het zo dat ABP belegt in
verschillende Europese landen.
Tegelijk is het zo dat ABP alle beleggingen altijd beoordeelt op basis van
rendement, risico, kosten en ESG* ofwel
duurzaamheid. Meer info: klik hier.

Wist je dat de Vereniging van
Beleggers voor Duurzame ontwikkeling (VRDO) het ABP heeft
uitgeroepen als meest duurzame
pensioenfonds van Nederland?
Meer info: klik hier.
En wist je ook dat recentelijk
tweeduizend ambtenaren van de
gemeente Amsterdam een petitie
hebben ondertekend voor een
‘schoon, fossielvrij pensioen’?
Een oproep aan ABP om niet
langer in fossiele bedrijven te
investeren. Zo investeert ABP nog
meer dan 17 miljard euro in fossiele brandstoffen.
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Beleggingsbeleid straks (onder het
nieuwe pensioencontract)
Hierover kan nog niet veel gezegd
worden want het pensioenakkoord
moet nog uitgewerkt worden. Duidelijk
is wel dat het pensioenakkoord mogelijkheden bevat voor pensioenfondsen
om wat offensiever te beleggen voor
jongeren en wat meer behoudend voor
ouderen. Maar sluit dit aan bij de risicohouding van ABP-deelnemers? Doel van
ABP blijft ook in het nieuwe pensioencontract: genoeg rendement halen voor
een passend pensioen voor alle deelnemers. Om dat rendement te behalen,
belegt ABP want sparen levert eenvoudigweg niet genoeg op. Zeker niet met
de huidige lage rente.
Overigens is jouw pensioen onder het
huidige pensioencontract ook al afhankelijk van de beurskoersen. Dat blijft zo
in het nieuwe pensioencontract.

Waar staat ESG voor?
Environmental (E) staat voor milieu. Denk hierbij aan onderwerpen
als klimaatverandering, CO2-uitstoot, watergebruik en afvalverwerking.
Social (S) staat voor maatschappij.
Denk aan arbeidsomstandigheden,
toegang tot zorg en privacy.
Governance (G) staat voor bestuur.
Dit gaat over zaken als diversiteit in
het bestuur, beloningsbeleid,
aandeelhoudersbescherming en
accountancystandaarden.
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Wist je dat..?
...de levensloopregeling per 1 januari 2012 is
afgeschaft en de overgangsregeling eindigt per
1 januari 2022?
Helaas kan je het bedrag op jouw levenslooprekening niet overhevelen
naar je IKB-Spaarverlof. Het kabinet vindt het namelijk onwenselijk om
het levensloopsaldo te converteren naar verlofsparen.

...de AOW-leeftijd ook in 2025 op 67 jaar blijft?
De AOW-leeftijd stijgt daarna met acht maanden voor ieder jaar dat de resterende levensverwachting op 65 jaar oploopt. Voor de pensioenrichtleeftijd (een van de begrenzingsfactoren
voor de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw) is een soortgelijke koppeling voorzien.

...een verhoging van de AOW-leeftijd (van minimaal drie maanden) telkens vijf
jaar van te voren bekend wordt gemaakt?

...minister Koolmees niet van plan is de AOW-leeftijd terug te brengen naar
65 jaar?
Hij vindt dit niet in het belang van toekomstige generaties omdat dit de financiële houdbaarheid
van de AOW als brede oudedagsvoorziening in het geding brengt. Verder zal het kabinet
bepalingen in de cao’s omtrent verplicht leeftijdsontslag niet verbieden of onverbindend verklaren.

...ABP een duidelijk filmpje heeft over Voorwaardelijk Pensioen?
Klik hier.
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