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Een-na-beste
ter wereld

Inleiding
Een-na-beste ter wereld
Voortdurende communicatie over geen indexatie, dreigende
kortingen en lage dekkingsgraden. Dat voelt als verlies. Daarbij
komen dan nog de tegenstrijdige boodschappen ‘heb vertrouwen in het nieuwe pensioenstel’ maar ‘we kunnen je niks beloven’. Toch is het Nederlands pensioenstelsel het een-na-beste ter
wereld.

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.

Al heeft Nederland de eerste plek moeten afstaan aan IJsland,
de internationale waardering voor ons pensioenstelsel blijft
onverminderd hoog. Toch twijfelen we zelf of alles wel deugt.
Het blijft lastig te accepteren dat keiharde garanties niet gegeven kunnen worden. Niet voor je pensioen, niet voor corona en
ook niet voor een heleboel andere zaken.

De AC Rijksvakbonden zijn
onderdeel van de vakorganisatie
Ambtenarencentrum.

Rustig slapen dan maar? Zeker doen. Met een goede nachtrust
ga je prettiger door het leven. Hoe jouw nieuwe ABP-pensioen in
het nieuwe pensioenstelsel er straks ook uit komt te zien, misvattingen over pensioen moeten weggenomen worden. Want
vertrouwen in je pensioen moet op realisme gebaseerd zijn.

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

Rest ons jullie allen alvast mooie feestdagen te wensen en een
heel gezond, humorvol en gelukkig 2022.

Justitievakbond Juvox
Ametisthorst 20
2592 HN 's-Gravenhage
Telefoon: (070) 315 51 18
E-mail: hoofdkantoor@juvox.nl
Website: www.juvox.nl
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VPW
Ariane 20a
3824 MB Amersfoort
Telefoon: (033) 465 06 91
E-mail: info@vpwnet.nl
Website: www.vpwnet.nl
VCPS
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag
Telefoon: (070) 315 51 24
E-mail: info@vcps.nl
Website: www.vcps.nl
De Unie
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
Telefoon: (0345) 85 19 63
E-mail: info@unie.nl
Website: www.unie.nl
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Geïnteresseerd in pensioen, kennis van pensioen,
en inspraak willen hebben op pensioenbesluiten?
Dan lijk jij de ideale kandidaat voor
het verantwoordingsorgaan ABP.
Per 1 juli 2022 komt er een einde aan de zittingsperiode van de huidige leden.
Het ABP organiseert daarom in april 2022 verkiezingen voor een nieuwe
lichting vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan (VO).
Je bent kiesgerechtigd als je op 1 februari 2022 deelnemer of gepensioneerde
bent van ABP. In dat geval kan je ook meedoen als kandidaat.
Meer informatie over het verantwoordingsorgaan vind je hier.
Meer informatie over de verkiezingen vind je hier.
Waarom zou je jezelf kandidaat stellen?
Daar kunnen we kort over zijn. Als VO-lid
behartig je de belangen van alle drie
miljoen deelnemers bij ABP. Als vakbondslid van een van de AC Rijksvakbonden (NCF, Justitievakbond Juvox, VPW,
VCPS en De Unie) in het verantwoordingsorgaan, behartig jij de belangen
van deze mensen.
Hoe stel je jezelf kandidaat?
Wil je je kandidaat stellen als lid van de
vakcentrale AC (waar de AC Rijksvakbonden onder vallen)?
Stuur dan uiterlijk 10 december a.s. een
uitgebreid CV gebaseerd op de profielschets (zie hieronder) en een motivatiebrief naar secretariaat@sgbacrijk.nl o.v.v.
‘Verkiezingen ABP’.
Laat hierbij weten voor welke geleding jij
je kandidaat stelt: actief of gepensioneerd.
Als gepensioneerde bij ABP stel je jezelf
verkiesbaar voor een zetel namens de
kiesgroep Gepensioneerden. En als actief
deelnemer stel je jezelf verkiesbaar voor
een zetel namens de kiesgroep Deelnemers.
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De kandidaatstelling namens de vakbond (AC) gebeurt in de periode van
13 december 2021 t/m 28 januari 2022.
Wat is de profielschets?
Klik hier.
Wil jij je via de vakbond AC kandidaat
stellen, dan hebben wij als AC Rijksvakbonden nog enkele aanvullende eisen. Je
hebt al enige basiskennis over pensioen
en dat blijkt uit gevolgde SPOopleiding(en). Daarnaast vinden we het
als AC Rijksvakbonden belangrijk dat
zowel jij als kandidaat, alsook de AC
Rijksvakbonden goed in beeld hebben
wat wederzijds verwacht mag worden.
Onderdeel van de procedure is dan ook
dat jij als kandidaat benaderd wordt voor
een vraaggesprek door een huidig AC-lid
van het ABP-verantwoordingsorgaan.
Waar kan ik terecht met vragen over de
procedure, de kandidaatstelling of als ik
meer wil weten over het werk van het
AC in het verantwoordingsorgaan?
Stuur in dat geval een mail naar
secretariaat@sgbacrijk.nl met jouw
telefoonnummer.
We nemen dan contact met je op.
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Interview met
Peter van der Spoel
vertegenwoordiger van het
Ambtenarencentrum in het
verantwoordingsorgaan ABP
‘Voor vakidioten is het verantwoordingsorgaan een geweldige plek. ABP is
een van de grootste pensioenfondsen ter wereld en jij mag daar advies over
geven: dan gáát het wel ergens over!’
Je kent hem misschien niet, maar Peter
van der Spoel vertegenwoordigt sinds
2011 jouw belangen bij ABP. De operationeel expert Gebiedsgebonden Politie
(GGP) zit namens het Ambtenarencentrum in het verantwoordingsorgaan
(voorheen deelnemersraad). Nu de
verkiezingen voor dat orgaan in aantocht zijn, stellen wij hem een aantal
vragen.
Je werkt zelf bij de politie. Zijn de
belangen van groepen zoals het
politie- en defensiepersoneel voldoende op de radar binnen ABP?
‘Gelukkig zitten in het verantwoordingsorgaan (VO) mensen van allerlei signatuur aan werknemers- en werkgeverszijde. Dus ja, die belangen zijn op de
radar. Of het ook voldoende is, vind ik
lastig te zeggen.
Maar ik begrijp jouw vraag: het is heel
belangrijk dat je goede vertegenwoordiging hebt in het VO. Groepen als het
politie- en defensiepersoneel kennen
een aantal bijzondere bepalingen en
het is zeker belangrijk dat mensen
gekozen worden in VO die die bijzondere bepalingen heel nauwlettend in
de gaten kunnen houden.’
We zitten aan de vooravond van een
nieuw pensioenstelsel. Sommigen
maken zich zorgen over het invaren
van de pensioenrechten in het nieuwe
pensioenstelsel.
‘Terecht. Zo’n grote wijziging is hét
moment dat je heel goed moet opletten of alles wel fair gebeurt. De definitieve besluitvorming daarover moet
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trouwens nog door het parlement.
Als bij het invaren de regels niet goed
zijn, kunnen specifieke groepen daar last
van krijgen. Als je het voor de sectorspecifieke regelingen wel goed afregelt
– wat nu gebeurt met sociale partners en
het bestuur – dan heb je aan de ene kant
de rekenkundige situatie en aan de
andere kant soms ook principiële discussies. Dat is een proces waar je als VO
bóvenop moet zitten.’
Waarom ben je zelf niet herkiesbaar?
‘Omdat ik ook lid ben geworden van de
Pensioenkamer. Men denkt dat dat
elkaar zou kunnen bijten, dus voorkomen
is beter dan genezen. Maar ik maak wel
de termijn in dit verantwoordingsorgaan
nog af, omdat de achterban daar recht
op heeft.’
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Heeft het VO wel voldoende in te
brengen? Doet het ABP-bestuur niet
gewoon wat het zelf wil?
‘Dit is wel een probleem van een adviesraad. Je invloed is zo groot als je advies
goed is. Als je het oneens bent met de
andere partij, moet je die met argumenten zien te overtuigen en dat kan soms
moeilijk zijn.
Maar als het gaat over hóe, over welke
route je volgt, dan oefent het VO zeker
een grote invloed uit.
Het belangrijkste is dit: in zijn adviesrol
moet het VO het ABP behoeden voor
vergissingen. Dat is in de komende
zittingsperiode belangrijker dan ooit,
vanwege het invaren van pensioenrechten. Let hierop, denk daaraan, doe dat
dan ook: dat is de controlerende taak
van het VO. Dat is geen sexy rol, maar
functioneert het VO niet goed, dan kun
je een probleem verwachten.’
Wat zou je willen zeggen tegen mensen die twijfelen of ze zich willen
kandideren voor het verantwoordingsorgaan?
‘ABP is het grootste pensioenfonds van
Nederland en één van de grootste van
de wereld, en je mag daar advies over
geven: dan gáát het wel ergens over!
Het is serieuze business. Daar hoef je
niet door afgeschrikt te worden, maar
wat je doet en zegt heeft invloed.
Daarom is het ook zo belangrijk dat zo
veel mogelijk mensen in april stemmen
op kandidaten van het Ambtenarencentrum omdat het echt om onze toekomst
gaat.’

Nieuwsbrief Pensioen - November 2021

Wat voor type kandidaat zou ideaal
zijn voor het VO?
‘Aan de ene kant moet je met je poten
in de klei staan en een maatschappelijke radar hebben. Als je niets van geld
weet, heb je een probleem. Inkomenspolitiek, sociale wetgeving, beleggen,
kennis over HRM, de financiële omgeving; toch wel een beetje een duizendpoot dus.
Aan de andere kant is het niet erg je op
een deel van deze onderwerpen wat
tekortkomt, maar je moet wel een basis
hebben. Door de jaren heen komt daar
veel kennis bij. Je moet bereid zijn om
dingen op te pikken. Voor vakidioten is
het VO een geweldige plek.
Mijn belangrijkste ervaring is dat je in
het VO alle invalshoeken goed moet
zien en daar de tijd voor moet nemen.
Als je vanuit één invalshoek naar een
onderwerp kijkt, denk je al snel gelijk te
hebben, maar je moet begrijpen wat
iets betekent voor alle partijen, alle
groepen, alle deelnemers, slapers,
werkgevers, gepensioneerden, wezen,
weduwen, enzovoort, en voor het
bestuur dat het moet uitvoeren. Als je
dan ook nog begrijpt wat er gebeurt
volgens de wet- en regelgeving, kun je
pas afgewogen oordelen.
En je moet wel bereid zijn om het
gevecht aan te gaan als nodig is. En als
laatste: gezond verstand is vaak belangrijker dan rekenkracht. Voor rekenkracht
hebben we immers onze deskundigen.’

5

Geen pensioenverlaging,
wel een premieverhoging
in 2022
Geen pensioenverlaging
Deze dreigende wolk, die begin dit jaar
in de lucht hing, is weggedreven. ABP
is inmiddels uit de gevarenzone: korten
op de pensioenen, waarvoor lang werd
gevreesd, is daarom vrijwel zeker niet
nodig.
Nu het gevaar is geweken, komt direct
de volgende vraag om de hoek kijken:
wanneer worden de pensioenen nu
eindelijk eens verhoogd (de zgn.
indexatie)?

Wel een premieverhoging
De pensioenpremie stijgt in 2022 naar
verwachting van 25,9% naar 27.5%.
Hiervan betaalt de werkgever ca. 70%
en jij 30%. De kosten komen dus
voornamelijk op het bordje van de
werkgever terecht en die kosten moet
uit de loonruimte worden betaald.
Hiermee is door de werkgever rekening gehouden bij de totstandkoming
van de cao Rijk 2021 (tot april 2022).
Het definitieve besluit over de premie
2022 neemt ABP eind november, na
advies van het verantwoordingsorgaan
ABP.

werkgever
werknemer

verwachte premie 2022 ABP Keuze Pensioen OP/NP 27,5%
verhouding betaling werknemer en werkgever

Waarom een stijging van jouw premie?
Omdat pensioenen duurder zijn geworden.
Dit komt door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente.
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Wederom geen indexatie in 2022
Voor wie de ontwikkelingen in pensioenland volgt, is het niet echt verrassend. ABP kan door de huidige financiële situatie de pensioenen in 2022 niet
verhogen.
Waarom niet? ABP heeft, door de lage
rente, een te lage dekkingsgraad om te
mogen indexeren. Niet-indexatie is al
jaren het credo. Zo heeft ABP per 1
januari 2009 niet meer (volledig)

kunnen indexeren. Hierdoor is de
gemiste indexatie t/m 1 januari 2021 nu
zo’n 20%.
Wanneer lukt indexatie dan wel?
In het huidige stelsel mag pas indexatie
plaatsvinden bij een dekkingsgraad van
110%. Een volledige indexatie is pas
mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad
vanaf ongeveer 123%.

Nader toegelicht door André van Vliet, bestuurslid ABP namens de werknemers (AC)
Indexatie eerder mogelijk?
Eind november zal het bestuur van ABP de premie en indexatie voor het jaar 2022
vaststellen. Het is echter nu al duidelijk dat pensioenen niet geïndexeerd kunnen
worden per 1 januari 2022. De financiële positie van ABP is daarvoor ontoereikend.
Op 31 oktober had ABP namelijk een beleidsdekkingsgraad (dat is een 12-maandsgemiddelde dekkingsgraad) van 100%, terwijl voor het toekennen van indexatie nu
een ondergrens van 110% geldt.
In de Tweede Kamer is recent een motie aangenomen om pensioenfondsen de
ruimte te geven om vanaf 1 januari 2022 met terugwerkende kracht alsnog
indexatie te verlenen indien:
1. het pensioenfonds het voornemen heeft om naar het nieuwe pensioenstelsel
over te gaan;
2. de beleidsdekkingsgraad boven de 105% ligt, en
3. dit past in een evenwichtige belangenafweging tussen alle deelnemersgroepen.
Binnenkort zal het ABP-bestuur zich buigen over deze nieuwe mogelijkheid, maar
de financiële randvoorwaarde (ii) is nog niet zomaar vervuld. De actuele dekkingsgraad bedraagt momenteel precies 105% en het is afhankelijk van financiële markten of de beleidsdekkingsgraad over een jaar voldoende boven de 105% zal liggen.
Meer weten over de financiële situatie van ABP? Klik dan hier.

De actievoerende ambtenaar
zorgt voor een groener ABP
‘Als eenvoudige ambtenaar kan je bergen verzetten’, zo was een reactie van een
actievoerende ambtenaar. ABP besloot namelijk in oktober om zich terug te
trekken uit beleggingen in de fossiele industrie.
Om hoeveel geld gaat het?
In totaal gaat het om een belegd
vermogen van ruim 15 miljard euro.
Dat is bijna 3% van het totale belegd
vermogen van ABP. Op wereldschaal is
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die 15 miljard die ABP terugtrekt gering
maar de verwachting is dat deze ABPstap de financiële sector en de producenten van olie, kolen en gas flink aan
het denken zet. g
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Wanneer gaat de terugtrekking
plaatsvinden?
ABP verwacht in het eerste kwartaal
van 2023 het merendeel van de beleggingen in de fossiele industrie afgestoten te hebben.
Waarom nu?
Meerdere redenen o.a.:
•
Het morrelde al een poosje bij een
groeiende groep deelnemers en
werkgevers die wilden dat ABP zou
stoppen met beleggen in fossiele
brandstoffen. Vooral de actiegroep
ABP Fossielvrij haalde vaak de
media.
•
De inzichten van o.a. het VN-klimaatpanel (IPCC). Zo liet het recente IPCC-rapport zien dat mensen
wereldwijd nu al de fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervinden.
‘Action, action, action’ dus om deze
woorden uit de speech van demissionair premier Rutte op de klimaattop in Glasgow aan te halen.
•
En tot slot zag ABP onvoldoende
vooruitgang om als aandeelhouder
invloed uit te oefenen op de fossiele industrie in de overstap naar
duurzame energie. De veranderingen gaan te langzaam.

Wordt door deze overstap nu een
probleem opgelost?
Nee, zegt de een.
De bedrijven blijven gewoon bestaan.
Met dit verschil dat nu niet ABP erin
deelneemt, maar hedgefondsen die
alleen kijken naar snel rendement. Of
dat effectief is, kan je je afvragen. Want
hoe heb je dan nog invloed? Pensioenfondsen zijn vergeleken met hedgefondsen een constructievere aandeelhouder voor kolen-, olie- en
gasmaatschappijen die de transitie
willen maken naar een duurzame
bedrijfsvoering.
Ja, zegt de ander ook al is de stap
grotendeels symbolisch.
Zo is het een helder uit te leggen actie
naar de buitenwereld: ‘we doen wat’.
Het is ook een teken voor andere grote
beleggers om nog eens kritisch naar
hun fossiele belangen te kijken. Belangrijker nog is de waarschuwing die deze
stap geeft aan het bedrijfsleven: het
moet sneller, ga serieus met de energietransitie aan de slag om investeerders
als ABP aan te trekken of vast te houden.

Nader toegelicht door André van Vliet, bestuurslid ABP namens de werknemers (AC)
ABP uit producenten van fossiele brandstoffen
ABP wil het toevertrouwde pensioengeld duurzaam en verantwoord beleggen.
Zo belegt ABP al een tijd niet in producenten van controversiële wapens en tabak
en in landen waartegen een VN of EU-wapenembargo geldt. Nu komt daarbij dat
ABP niet langer wil beleggen in de producenten van fossiele brandstoffen.
Centraal bij dit besluit staat dat ABP een bijdrage wil leveren om de opwarming
van de aarde te beperken tot 1,5-graad Celsius. ABP wil haar invloed als aandeelhouder aanwenden om bedrijven de transitie te laten maken naar hernieuwbare
energiebronnen. De nieuwe scenario’s van het VN-klimaatpanel laten zien dat het
hiervoor noodzakelijk is dat het gebruik van fossiele brandstoffen voortvarend
wordt afgebouwd (circa 60% minder kolen, 40% minder olie en 20% minder gas
in 2030). Olie en gas zullen nog een tijd onderdeel blijven van de energiemix, maar
producenten van fossiele brandstoffen zullen met een concreet en geloofwaardig
plan moeten komen hoe zij zichzelf gaan transformeren naar duurzame energieleveranciers. Aan deze concrete en geloofwaardige plannen ontbreekt het in de
hele sector. Reden voor ABP om niet meer in de producenten van fossiele energie
te beleggen en om engagement te richten op de grote gebruikers van energie.
Gaat deze stap ten koste van het rendement?
Nee. Uit onderzoek blijkt dat duurzaam beleggen en een goed rendement handin-hand gaan. Je wilt namelijk beleggen in de bedrijven van de toekomst en niet
in de bedrijven van het verleden die hun businessmodel niet op tijd aanpassen.
Dat is gewoon goed risicomanagement.
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Vervroegd met pensioen:
maar is dat financieel
een haalbare kaart?
Als het gaat om de gewenste pensioendatum dan lijken de geluiden te zijn
dat medewerkers toch graag vóór de AOW-leeftijd zouden willen uittreden.
Maar of het vervroegd pensioen echt voor veel medewerkers is weggelegd,
dat is de vraag want is jouw pensioenpot voldoende gevuld?

Tot de beginjaren 2000 gingen pensioenregelingen doorgaans uit van een
pensioenleeftijd van 65 jaar. Gelijk aan
de AOW. Er waren zelfs faciliteiten voor
vervroegd uittreden: de VUT-regeling of
de FPU-reling. Door aanpassing van
fiscale pensioenwetgeving werden in
2006 alle voorzieningen voor vervroegde pensionering afgeschaft. In 2014
werd vervolgens ook besloten om de
AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen:
van 65 naar 67 jaar. De standaard
pensioenleeftijd voor de pensioenregeling werd aangepast naar 67 jaar. Per
2018 werd de standaard pensioenleeftijd zelfs verder verhoogd naar 68 jaar.
Tegenwoordig is er dus een AOW-leeftijd en een standaard pensioenleeftijd
die niet meer gelijk zijn aan elkaar.
Zeker als je een paar jaar vóór jouw
AOW-leeftijd met pensioen gaat, vervroeg je dus eigenlijk de pensioendatum. Dat heeft tot gevolg dat jouw
jaarlijkse ouderdomspension lager
uitvalt.
Waarom?
1. Omdat jouw AOW-leeftijd (als dit
nog geen 68 jaar is) lager is dan de
pensioenrekenleeftijd.
2. Omdat jouw pensioenvermogen
korter kan renderen.
3. Omdat jouw pensioen over een
langere periode uitbetaald moet
worden.
Deze laatste twee factoren kunnen er
zomaar voor zorgen dat het opgebouwde pensioen door een jaar vervroeging
met 7% afneemt. Daarnaast ontvang je
nog geen AOW-uitkering zodat je
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pensioeninkomen nog lager uitvalt. Dit
gemis aan AOW kan je opvullen vanuit je
pensioenpot, maar realiseer wel dat
hierdoor jouw jaarlijkse levenslange
pensioenuitkering nog lager uitvalt,
omdat je een gedeelte van je pensioenvermogen gebruikt voor een vorm van
AOW-uitkering.
De vraag is: hoeveel medewerkers kunnen zich deze afname van een levenslang pensioen veroorloven?
Wil je richting jouw pensioendatum niet
geheel stoppen met werken, maar deels
doorwerken? Dan kan het vervroegen
van een gedeelte van je pensioen een
optie zijn voor de aanvulling van het
inkomen. Niet je gehele pensioen wordt
dan vervroegd, maar slecht een gedeelte
ervan. Hierdoor is de korting op de
levenslange uitkering ook beperkt.
Heb je plannen om (gedeeltelijk) vervroegd met pensioen te gaan en wil je
weten welke financiële en fiscale aspecten hieraan kleven (ook voor je partnerpensioen?
Neem contact op met het Kennispunt
Financiële Rechtspositie (KFR).
Wat is het KFR en met welke vragen
kan je bij hen terecht?
Het KFR bestaat uit een kleine groep
experts die je kan adviseren op financieel
gebied. Het team bij KFR kent de mogelijkheden van de cao Rijk, van pensioenen en sociale zekerheid.
Hoe schakel je het KFR in?
Je schrijft je in via het aanvraagformulier.
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ubriekLezersrubriekLezersrubriekLezersrubrie
Vraag
Ik heb mij bij de ledenraadpleging over de cao Rijk
1 januari 2021 tot 1 april 2022 weer solidair opgesteld en vóór gestemd. Wel moet mij van het hart
dat ook in deze cao weer geen enkel resultaat voor
de ouderen (geboortejaren 1950-1960) is gehaald.
Het begint een beetje flauw te worden dat elke
keer behoud van de PAS-regeling als scoringsresultaat voor de ouderen wordt gezien.
Na 46,5 dienstjaren had ik gehoopt op uitzicht van
een naderend afscheid via de RVU-regeling.

Antwoord
Bedankt voor jouw solidariteit omdat je
toch vóór hebt gestemd, terwijl er voor
jouzelf geen goed resultaat is bereikt.
Ik proef uit jouw mail dat je enigszins
het gevoel hebt dat de AC Rijksvakbonden tijdens de onderhandelingen zich
niet voldoende hebben ingezet voor
jouw belangen. Daarom licht ik het
onderhandelingsproces wat specifiek
over ouderen ging, hier nader toe.
Even wat achtergrondinformatie over de
tijdelijke RVU-drempelvrijstelling.
Op grond van wetgeving is het mogelijk
dat de werkgever voor een specifieke
groep medewerkers (de ‘RVU-doelgroep’) een uitkering betalen ter hoogte
van de AOW-uitkering. Hierover hoeft de
werkgever geen fiscale boete te betalen.
Dat is eigenlijk het enige wat de wet
regelt: dat er geen fiscale boete betaald
hoeft te worden.
RVU-regeling voor iedereen
De AC Rijksvakbonden probeerden om
over de RVU-regeling een zodanige
cao-afspraak te maken, dat de werkgever op voorhand bereid was om voor
elke medewerker die in de doelgroep
zit, deze uitkering te betalen. Daarmee
zou dit een recht worden in de cao voor
álle medewerkers in de doelgroep.
Dat is niet gelukt.
Waarom is dit niet gelukt?
De opvatting van de werkgever Rijk lees
je terug in het werkgeversbod van 7 juni
2021. Hier staat het door de werkgever
Rijk als volgt verwoord:
‘(…) U heeft aangegeven dat u voor de
cao Rijk afspraken wilt maken over een
tijdelijke zogenoemde RVU-regeling en
over uitbreiding van het maximaal te
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sparen aantal weken verlof. De werkgever Rijk is bereid afspraken te maken
over deze onderwerpen, als ook afspraken gemaakt worden over twee andere
ouderenregelingen, PAS en leeftijdsuren. Wij lichten dat hieronder nader toe.
De werkgever Rijk stelt voor om de
PAS-regeling en de IKB-leeftijdsuren
per 2022 af te schaffen. Iedere rijksambtenaar krijgt dan 51,5 IKB-uren per jaar
ongeacht leeftijd. Werknemers kunnen
deze uren jaarlijks opnemen, sparen
voor een sabbatical, gebruiken voor
mantelzorgtaken of om eerder met
pensioen te gaan. Werknemers die
reeds gebruikmaken van de PAS-regeling, kunnen dat blijven doen en voor
werknemers die vlak voor de PAS-gerechtigde leeftijd zitten stellen we
overgangsrecht voor (…)’.
Tegenover deze ruil bood de werkgever
Rijk echter geen uitkering voor alle
medewerkers in de doelgroep aan
(zoals de bonden wensten), maar alleen
voor medewerkers die langdurig onregelmatige diensten hadden gedraaid.
En dan gold de uitkering slechts voor
anderhalf jaar. Ook dit lees je in het
betreffende werkgeversbod namelijk:
‘(…) Gezien uw wens om tot een RVUregeling te komen, en het feit dat er
ook functies met verzwarende omstandigheden zijn die niet onder de SBFregeling vallen, stelt de werkgever Rijk
voor om vanaf 2022 een tijdelijke RVUregeling overeen te komen. Rijksambtenaren die vanaf 2012 bij het Rijk in
dienst zijn en gedurende deze hele
periode onregelmatigheidsdiensten
hebben gedraaid en op 31 december
2020, 60 jaar of ouder zijn, komen voor
deze regeling in aanmerking. Zij kun10

nen anderhalf jaar voor hun AOW-leeftijd
uit dienst treden en ontvangen dan 1,5
keer het fiscaal vrijgestelde bedrag van
€ 21.000,-. Indien zij voor hun AOW-leeftijd uittreden, maar later dan anderhalf
jaar daarvoor, ontvangen zij dit bedrag
naar rato van de periode tot de AOWleeftijd (…)’.
Vakbonden niet akkoord met de voorwaarden
De werkgever was alleen onder deze
voorwaarden bereid een vroegpensioenregeling met ons te maken en dan slechts
voor een beperkte groep medewerkers
voor anderhalf jaar. Met deze voorwaarden zijn de bonden niet akkoord gegaan,
waardoor de bonden en werkgever Rijk
dus niet tot overeenstemming zijn gekomen.

Hopelijk begrijp je nu beter waarom het
niet gelukt is om een cao-afspraak te
maken specifiek voor ouderen en blijf je
niet het gevoel houden dat de AC Rijksvakbonden makkelijk de belangen van
ouderen hebben opgegeven.
Nieuwe cao, nieuwe kansen
De zojuist afgesloten cao loopt tot
1 april 2022. Onderhandelingen over een
nieuwe cao gaan straks weer starten. De
RVU-regeling zal daarom opnieuw een
belangrijk onderwerp worden waarmee
de AC Rijksvakbonden de volgende
onderhandelingen ingaan. De uitdaging
is om de werkgever Rijk te overtuigen om
hierover een ander standpunt in te
nemen. Anders is de kans groot dat de
onderhandelingen zoals hierboven
geschetst, zich herhalen.

Vraag
Het zijn steeds vaker korte cao-looptijden die afgesproken worden. De korte looptijd
maakt dat de daarmee gepaard gaande onzekerheid zorgt voor gevoelens van onrust.
In ieder geval bij mij en ik sluit niet uit ook bij andere collega’s. Zo moet je als medewerker bij elke cao-ronde maar weer afvragen of de PAS-regeling blijft bestaan. In
februari 2023 hoop ik 58 jaar te worden. Ik merk dat dat wat met mij doet. Ik heb er
‘last’ van terwijl ik toch nog niet zo heel lang geleden gedacht had dat ik niet zou gaan
behoren tot de groep collega’s die uitkeek naar het moment dat ze konden gaan
‘passen’. Nu moet ik vaststellen dat ik mij toch zorgen maak of ik het werk mentaal kan
volhouden tot de nieuwe pensioenleeftijd.

Antwoord
Al tien jaar is de PAS-regeling een onderwerp dat op de cao-onderhandelingstafel
ligt. En omdat vakbonden en de werkgever
hier telkens niet uitkomen, blijft de huidige
PAS-regeling ongewijzigd. Wat de rijkswerkgever nu eigenlijk met de PAS-regeling wil, lees je terug in het werkgeversbod
van 7 juni 2021. Klik hier.
De wens van de werkgever is als volgt
verwoord: ‘(…) De werkgever Rijk stelt voor
om de PAS-regeling en de IKB-leeftijdsuren per 2022 af te schaffen. Iedere rijksambtenaar krijgt dan 51,5 IKB-uren per jaar
ongeacht leeftijd. Werknemers kunnen
deze uren jaarlijks opnemen, sparen voor
een sabbatical, gebruiken voor mantelzorgtaken, of om eerder met pensioen te gaan.
Werknemers die reeds gebruik maken van
de PAS-regeling kunnen dat blijven doen
en voor werknemers die vlak voor de
PAS-gerechtigde leeftijd zitten stellen we
overgangsrecht voor (…)’.
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Dus ondanks dat bonden en werkgever Rijk het niet eens worden over de
PAS-regeling, zijn beide partijen het
wel eens dat indien de PAS-regeling
verandert of afgeschaft wordt, dat dit
niet geldt voor iedereen die op dat
moment recht heeft op de PAS-regeling. En: voor medewerkers die vlak
voor de PAS-leeftijd zitten, moet dan
overgangsrecht worden afgesproken.
Stel dus dat in de volgende cao-onderhandelingen onverhoopt de
PAS-regeling wordt afgeschaft. Dan
zal er in ieder geval overgangsrecht
afgesproken worden. De PAS-regeling
zal dus niet vlak voor jouw neus
verdwijnen. Maar ik acht de kans
groter dat vakbonden en de werkgever ook de volgende cao-onderhandelingen hier niet uitkomen en dan
zal de PAS-regeling wederom ongewijzigd blijven bestaan.
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Wist je dat..?
... de AOW-leeftijd in 2027 niet verder stijgt,
maar 67 jaar blijft?
Het CBS komt jaarlijks met een prognose van de resterende
levensverwachting op 65 jaar. Aan de hand van die prognose wordt
de toekomstige AOW-leeftijd vastgesteld. Voor de jaren 2024, 2025,
2026 en nu dus ook 2027 geldt een AOW-leeftijd van 67 jaar. Voor de jaren
erna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de CBS-prognose
van de levensverwachting.

... het kopen van IKB-uren geen gevolgen heeft voor je pensioenopbouw?
Je mag volgens fiscale regels voor maximaal 10% van jouw overeengekomen arbeidsduur IKB-uren
kopen zónder dat het gevolgen heeft voor je pensioenopbouw. Met het kopen van maximaal 187 uur
bij een fulltime dienstverband blijf je binnen de 10% van je arbeidsduur. Noot: Hoewel in de recent
afgesloten cao Rijk het aantal weken verlofsparen is uitgebreid van 50 naar 100 weken, blijft het
aantal te kopen IKB-uren vanwege fiscale regels dus ongewijzigd op 187 uur per jaar.

... er nog steeds wordt gewerkt aan de nieuwe Pensioenwet?
De verwachting is dat de Tweede Kamer in het voorjaar 2022 aan de behandeling van de conceptwet kan beginnen en dat vervolgens de wet per 1 januari 2023 kan ingaan.
Maar bij de onderhandelingen over het pensioenakkoord en de uitwerking ervan zijn deadlines
zelden gehaald. Ook de voortslepende kabinetsformatie brengt nieuwe risico’s met zich mee die tot
vertraging kunnen leiden.

... dat Nederland niet langer het beste pensioenstelsel ter wereld heeft?
Mercer’s wereldwijde pensioenranglijst zet IJsland op 1 en Nederland op 2.
Zo is in Nederland het verschil wat mannen en vrouwen verdienen nog steeds relatief groot, evenals
het verschil tussen aantal gewerkte uren. Dat werkt door in het pensioen. Verder scoorde IJsland
beter omdat mensen daar minder (hypotheek)schulden hebben als ze met pensioen gaan.
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Maak je collega
ook lid!
Binnen de rijksoverheid zijn verscheidene vakbonden dagelijks actief
bezig om de belangen van hun leden te behartigen.
De namen van onderstaande organisaties zijn jou al wel bekend.

•

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)

•

VCPS
Vakorganisatie van werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector

•

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 een onderdeel van de vakorganisatie Ambtenarencentrum waar in
totaal ongeveer 60.000 vakbondsleden
zijn georganiseerd.
De bedoeling van het samenwerken
onder de naam AC Rijksvakbonden, is
het optimaal gebruik maken van alle
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voordelen die de samenwerking biedt,
terwijl de eigen herkenbare vakorganisatie voor de aangesloten leden behouden blijft. De aanwezige werkorganisaties en hun deskundigen werken op
deze wijze optimaal samen. En daar
profiteren leden rechtstreeks van.
Vindt jouw collega vakbondswerk ook
belangrijk? Maak hem of haar dan lid
van een van de AC Rijksvakbonden.
Je collega’s zijn van harte welkom.
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