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Flintstonestrapauto-pensioen
of high-tech Teslapensioen

Inleiding
Zo moeilijk is pensioen niet,
toch?
Pensioen is uitgesteld loon. Je spaart een deel vanuit je loon, dat
stop je in een (beleggings)pot, alleen of met z’n allen. En als je
oud bent, krijg je daaruit je geld. En hoe meer en langer je
spaart, hoe meer rendement, en des te hoger later je pensioen.
Een kind kan de was doen. Toch?

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.

En ja, je kunt op jouw pensioendatum kiezen voor eerst een
hogere en daarna een lagere uitkering, of 10% ineens opnemen,
of je partnerpensioen omzetten in meer ouderdomspensioen.
Maar dat maakt het pensioensysteem niet ingewikkelder. Je hebt
alleen wat extra keuzes om je pensioenuitkering wat meer op
maat te laten plaatsvinden.
Maar wat dan als het gaat om al die zaken zoals solidariteitsreserves en projectierendement. Die dan maar even buiten beschouwing laten en gewoon als vertrekpunt hanteren: als je
meer spaart en later met pensioen gaat, dan krijg je meer pensioen?

De AC Rijksvakbonden zijn
onderdeel van de vakorganisatie
Ambtenarencentrum.
NCF
Strevelsweg 700 / 305
3083 AS Rotterdam
Telefoon: (010) 410 16 58
E-mail: mijnncf@ncf.nl
Website: www.ncf.nl

Helaas ligt het wel wat ingewikkelder. Geen Flintstones-trapautopensioen dus, maar meer een high-tech Tesla-pensioen.

De AC Rijksvakbonden

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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Goede rendementen en toch
het pensioengeld niet naar
pensioendeelnemers
Dat wordt straks anders in het
nieuwe pensioenstelsel.
Het nieuwe pensioenstelsel
Op 30 maart jl. is de Wet toekomst pensioenen aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.
Benieuwd naar de Wet toekomst
pensioenen? Klik hier.
Je gaat straks op een andere manier
sparen voor je oude dag. Het moet persoonlijker en transparanter worden en
sneller perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. Het pensioen wordt nu
een premie-gerelateerde uitkomst en is
niet langer een uitkering-gerelateerde
uitkomst. Pensioenfondsen bereiden zich
momenteel voor op de overstap. Zo
komen er nieuwe verdeelregels en de
grote gezamenlijke potten waar pensioenfondsen hun vermogen in hebben zitten,
worden opgeknipt in persoonlijke potjes.
Een niet eerder vertoonde financiële
operatie waarbij zo’n 1900 à 2000 miljard
euro van miljoenen deelnemers moet
worden overgeheveld.
De beloofde vaste pensioenuitkering
verdwijnt in het nieuwe pensioenstelsel.
Iedereen gaat pensioenvermogen opbouwen via een premieregeling.
Pensioen wordt persoonlijker, geen harde
pensioenbelofte, wel de verwachting van
hogere uitkeringen. Zo is de verwachting
dat de pensioenen vaker verhoogd dan
verlaagd zullen worden. Garanties hierop
zijn er echter niet.
Vanuit de gedragseconomie weten we:
verlies hakt er emotioneel twee keer zo
hard in als een winst
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Wanneer gaan de nieuwe pensioenregels gelden?
De regels gaan naar verwachting gelden
vanaf 1 januari 2023 en sociale partners
en pensioenuitvoerders (zoals ABP)
krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de
pensioenregelingen aan te passen aan
de nieuwe wetgeving.

Gaat deze hele pensioenhervorming
het geschonden vertrouwen van
deelnemers herstellen?
De pensioendiscussie richt zich nu
vooral op het verbeteren van procedures, terwijl deelnemers het pensioenstelsel beoordelen op de uitkomsten.
Zelfs jongeren en hoogopgeleiden, die
op zich positief zijn over keuzevrijheid,
vinden de pensioenresultaten belangrijker. Zolang de hoogte van het pensioen
niet verbetert, zal het lastig zijn om het
vertrouwen terug te winnen, zo waarschuwde eerder het Sociaal Cultureel
Planbureau. Meer SCP-info: lees hier.

Kan je bezwaar maken tegen de
overgang naar het nieuwe pensioenstelsel?
Nee.
In het wetsvoorstel staat beschreven
hoe het aanvullende pensioen wordt
gemoderniseerd. Hoe er een grotere
kans komt op indexatie en hogere
uitkeringen. Maar er staat ook dat je
straks niet individueel in bezwaar kunt
tegen de overgang naar het nieuwe
pensioenstelsel. Het individueel bezwaarrecht wordt namelijk tijdelijk
buiten werking gesteld.
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Vanaf 2023 bij pensionering
10% opnemen – zijn er risico’s?
Begin 2021 is het Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU-vrijstelling en Verlofsparen door de Eerste Kamer aangenomen. Onderdeel van deze wet is dat je
vanaf 2023 rond je pensioendatum maximaal 10% van je aanvullende
pensioen direct mag laten uitbetalen: bijvoorbeeld om een hypotheek af te
lossen, een woning te verduurzamen of gewoon het spaargeld aan te vullen.
Ook de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) ziet risico’s
Veel mensen hebben wellicht nog nooit
eerder beschikking over zoveel geld
gehad. De verleiding zal bestaan om
daarmee te gaan beleggen. Niks mis
mee, áls je dat verstandig doet. Helaas
heeft de AFM nu al ervaring met malafide partijen die argeloze Nederlanders
bellen en hen geld uit de zak praten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
houdt toezicht op de financiële markten: o.a. op sparen, beleggen, lenen,
pensioenen
Het Nibud wil dan ook dat regels worden aangepast: gepensioneerden
moeten een pensioenbedrag kunnen
opnemen zónder dat dit gevolgen heeft
voor hun toeslagen. Daarnaast pleit het
Nibud voor laagdrempelig onafhankelijke en deskundige begeleiding voor
iedereen. Want vanuit emotie kan je
nogal snel voor een groot bedrag ineens
kiezen, terwijl er financieel gezien
betere opties zijn. Bij deze keuze is het
belangrijk dat je goed voorgelicht
wordt.

Het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) vreest dat dit tot teleurstelling kan leiden.
Zo is er een belastingnadeel als je het
pensioenbedrag opneemt vóór de AOWleeftijd. Bovendien riskeren mensen met
een laag of middeninkomen terugvordering van toeslagen. Ook moet je je realiseren dat bij opname van een bedrag
ineens, daar tegenover staat dat je maandelijkse pensioenuitkering lager wordt.
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Advies van de AC Rijksvakbonden
Denk je erover om straks een ‘bedrag
ineens’ op te nemen, neem dan contact
op met een pensioenambassadeur (zie
het artikel verderop in deze pensioenbrief) of 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.
Hoe schakel je het KFR in? Klik hier.

4

Zorgt de verhoging van de
AOW-leeftijd voor stijging
van de arbeidsparticipatie
van ouderen?
Het korte antwoord: ja.
Op 20 januari jl. stuurde Carola Schouten (minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen) een rapportage aan de Tweede Kamer over de
gevolgen van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd over de periode 2017-2019. De rapportage is gericht op de groep 55-75-jarigen.
De cijfers laten zien dat:
•
de genoemde groep ouderen door de
verhoging van de AOW-leeftijd vanaf
2013 langer doorwerken;
•
de meesten werknemers met werken
stoppen bij het bereiken van de
AOW-leeftijd;
•
de AOW-verhoging geen significant
effect lijkt te hebben op de gezondheid van de oudere werknemers.
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Wat ook blijkt is dat:
•
investeringen in duurzame inzetbaarheid achterblijven;
•
de scholingsdeelname is gedaald.
Hiervan is vooral sprake bij de
cursussen die door de werkgevers
gefinancierd worden.
Dit vereist aandacht.
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Van Peter van der Spoel
Peter van der Spoel is lid van de pensioenkamer ABP (overleg sociale partners) en tot en met 30 juni 2022 lid van het verantwoordingsorgaan ABP
namens het Ambtenarencentrum (AC).
Kies verantwoordingsorgaan ABP –
Ga stemmen!
In april 2022 kan je stemmen op jouw
vakbondsvertegenwoordigers bij het
ABP. Dit keer EXTRA belangrijk omdat
zij namens jou de stappen naar het
nieuwe pensioenstelsel gaan beoordelen. Hoe sterker de ambtenarencentrumdelegatie (waarvan de AC Rijksvakbonden onderdeel uitmaken) hoe beter
jij wordt vertegenwoordigd.
Je kunt stemmen tot en met 24 april!
Op 9 mei is de uitslag van de verkiezingen bekend en op 1 juli start het
nieuwe verantwoordingsorgaan.
In het verantwoordingsorgaan (VO)
komen op 1 juli alle zetels vrij. Om die
op te vullen organiseert het pensioenfonds verkiezingen. Deelnemers of
gepensioneerden bij ABP kunnen van 4
tot en met 24 april stemmen op 1
kandidaat uit de eigen kiesgroep.
Vanuit de AC Rijksvakbonden staan
twee kandidaten op de AC-kandidatenlijst van deelnemers. Op nummer één
voor de deelnemers staat Jan Mennen
(NCF) en op nummer drie staat Richard
Goudriaan (VPW). James de Bats staat
als nummer één bij de gepensioneerden op de AC-kandidatenlijst.
Jan Mennen (deelnemers) …
is al jaren de pensioenvraagbaak voor
de leden van zijn vakbond, de NCF, de
grootste bond binnen het ministerie
van Financiën. Hij weet daardoor hoeveel onbekendheid er is bij heel veel
collega’s over hun pensioen, wat waarschijnlijk de allergrootste financiële
verbintenis is die ze ooit zijn aangegaan. Daarom vindt hij het van belang
dat pensioendeelnemers goed vertegenwoordigd worden in het VO. Als
pensioenvraagbaak weet hij wat er
speelt en waar behoeften van de pensioendeelnemers liggen. Zeker met de
veranderingen die op ons afkomen
wordt het des te belangrijker dat praktijkkennis in het VO komt.
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Peter van der Spoel is lid
van de pensioenkamer ABP (overleg sociale
partners) en tot
en met 30 juni 2022 lid van
het verantwoordingsorgaan ABP namens
het Ambtenarencentrum (AC).

Richard Goudriaan (deelnemers) …
kreeg steeds meer kennis en inzicht
over pensioenen na eerst de cursus
ABP Pensioenambassadeur en vervolgens de opleiding Pensioen Deskundige Overheid en Onderwijs te volgen.
Het ABP-pensioen is een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde die voor
Richard’s gevoel af en toe wat vergeten
wordt. Hij komt graag op voor de
belangen van de leden en vertegenwoordigt ze dan ook graag op de
plekken waar het ertoe doet. Er komt
een hele interessante periode aan
waarin er gewerkt gaat worden aan het
Nieuwe Pensioencontract en het lijkt
hem ontzettend leuk en belangrijk om
hier een bijdrage aan te mogen geven.

6

James de Bats (gepensioneerden) …
wil de gepensioneerden en toekomstige
gepensioneerden een stem geven in dit
forum. Hij heeft meerdere bestuursfuncties bekleed in zijn werkzame
periode en daarna. Zo was hij bijvoorbeeld voorzitter reorganisatieprojecten
defensie en voorzitter afdeling Overijssel
partij 50-PLUS en voor de VBM-afdelingsvoorzitter Twente/Eijbergen. En hij
is nog steeds lid van o.a. de adviesgroep
Postactieven (AGPA). Het nieuwe pensioenbesluit heeft nog vele aspecten die
om verdieping en verduidelijking vragen, aldus James. Het uitwerken van het
proces inspireert hem om een bijdrage
te leveren.
Wil je weten wie er nog meer meedoen
en heb je nog niet gestemd? Ga dan
naar abp.nl/verkiezingen voor de deelnemerslijsten.
Het Nieuwe Pensioen Contract (NPC)
Zoals onlangs in de media verscheen,
stevenen we af op een nieuw pensioencontract. Dat kan betekenen dat een
aantal problemen, zoals wij die nu
hebben met rekenrentes, worden
opgelost. Maar het kan ook betekenen
dat men de situatie gebruikt om het zo
eenvoudig te maken dat een aantal
vangnetten verdwijnen.
Daar zitten wij als vakbonden natuurlijk
bovenop maar we zijn niet de enigen
die bepalen wat er gaat gebeuren. De
politiek doet graag voorkomen alsof de
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sociale partners (bij het ABP zit de
politiek als werkgever weer aan tafel)
autonoom kunnen bepalen. Maar de
regels blijven strak. In de media is
gesproken over versneld indexeren. De
wetgever stelde wel als extra eis dat je
dan wel de bereidheid moet hebben
om naar het nieuwe pensioencontract
toe te werken. Wederom een compromis die bij gunstig tij ook gunstig
uitwerkt.
Wat is de stand van zaken?
Een broedende kip moet je niet storen,
maar in dit dossier blijft input onontbeerlijk. Door de complexiteit zijn
overlegpartners samen heel precies
bezig om de knelpunten vast te stellen
als je wijzigingen doorvoert. Ongeacht
welke. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor het goede gesprek. Een
gesprek over een beter pensioen, een
eerlijker pensioen en een pensioen die
er voor iedereen is. Zonder de nabestaanden die afhankelijk waren van
onze deelnemers te vergeten. De gesprekken en discussies stemmen hoopvol, omdat er sprake is van passie en
een drang om iets moois te presenteren. Maar we mogen de ogen niet
sluiten voor de wereld buiten die keihard binnen kan komen en wel zo hard
dat geen enkel (pensioen)stelsel daar
tegen bestand is.
Pas in 2024-2026 zullen de eerste
contouren zichtbaar zijn. Behoud van
inkomen en goede vangnetten maken
daar wat mij betreft de kern van uit.
We houden je op de hoogte.
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Even voorstellen: ik ben
André van Vliet, bestuurslid ABP
Sinds februari 2016 ben ik bestuurslid van ABP, nadat ik door het Ambtenarencentrum (AC) ben voorgedragen als bestuurslid met als expertisegebied risicomanagement.
Aan de hand van een aantal kapstokken stel ik me graag aan je voor.

Hierbij kun je denken aan het oplossen
van logistieke puzzels zoals optimale
routes voor vrachtwagens, productieplanning voor fabrieken, en dienstroosters voor ziekenhuizen. Later ben ik
overgestapt naar het bedrijfsonderdeel
van Ortec dat zich bezighield met
financiële analyses en strategisch
beleggingsadvies voor pensioenfondsen
en verzekeraars.

Wieg
Geboren in 1967 ben ik opgegroeid in
een boerengezin in Aarlanderveen. Alle
kinderen hielpen mee met het vele
werk dat er op een (ouderwetse)
melkveehouderij te doen is: verzorgen
van de koeien, melken, mest uit rijden,
hooibouwen, etc.
Studie
Na mijn middelbare school ben ik
bedrijfseconometrie gaan studeren in
Rotterdam. Voor mij een studie waar ik
mijn aanleg voor wiskunde en statistiek goed kon combineren met mijn
interesse voor praktische economische
vraagstukken.
Eerste werkkring
Tijdens mijn studie ben ik al aan het
werk gegaan bij Ortec, een adviesbureau van econometristen die allerlei
praktische vraagstukken oploste met
wiskundige/statistische technieken.
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Expert vermogensbeheer & risicomanagement
Door de vele opdrachten voor pensioenfondsen en verzekeraars heb ik me
kunnen ontwikkelen tot expert op het
gebied van vermogensbeheer en financieel risicomanagement. Een mooi vak,
waarbij het er om gaat het juiste evenwicht te vinden tussen een betaalbare
premie, een aanvaardbaar beleggingsrisico en een voldoende koopkrachtig
pensioen. En dat in een onzekere wereld…
Bestuurder in pensioensector
In 2014 heb ik mijn baan als adviseur
opgezegd om bestuurlijke rollen op te
kunnen pakken. Na een tijdelijke klus
als financieel directeur van onderlinge
verzekeraar De Eendracht Pensioen,
ging ik aan de slag als bestuurslid bij de
pensioenfondsen ABP, Hoogovens en
Het Nederlandse Pensioenfonds.
Bestuur ABP
Het paritaire bestuur van ABP werd tot
vorig jaar gevormd door 12 vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Een bestuur
met verschillende achtergronden en
expertises, waarin ik me heb ontwikkeld
van financieel risico-expert naar allround bestuurder (met mijn financiële
bagage nog steeds up-to-date).
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Met 6 jaar ABP-ervaring ben ik inmiddels een van de oudgedienden in het
ABP bestuur.
Nieuw bestuursmodel
Vanaf 1-1-2022 heeft ABP een uitvoerend bestuur van 3 full-timers en ben ik
lid van het algemeen bestuur als nietuitvoerend bestuurder. In het algemeen
bestuur zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het ABP-beleid. Daarnaast houden de niet-uitvoerend bestuurders toezicht op de uitvoering door
ABP en APG.
Uitdagingen van ABP
Dat zijn er velen, maar ik zou drie
punten willen noemen:
1. Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel
Sociale partners en het bestuur van
ABP willen over naar de nieuwe
Solidaire Premie Regeling. Dit zal
ervoor zorgen dat we minder buffers hoeven aan te houden en
pensioen meer gaat meebewegen
met de rendementen die we maken
(zowel omhoog als omlaag). Naast
individuele pensioenvermogens
(‘potjes’), is er ook een solidariteitsreserve voorzien waarmee we risico’s
met elkaar kunnen delen en uitkeringen/vermogens kunnen stabiliseren. Doelstelling is om in 2026 over
te gaan, en daar zijn sociale partners, ABP en APG druk mee bezig
om dit mogelijk te maken.
2. Fouten in de pensioenadministratie
De pensioenregeling van ABP is
complex en het is gebleken dat
deelnemers niet altijd het pensioen
krijgen waar ze volgens de pensioenregeling recht op hebben.
Bekende problemen zijn we met
hoge prioriteit aan het oplossen.
Daarnaast zijn we actief op zoek
gegaan naar foute/ontbrekende
gegevens die hersteld moeten
worden. Een enorme klus, waarbij
we er voor zorgen dat deelnemers
uiteindelijk het juiste bedrag krijgen,
plus compensatie als dat van toepassing is. De pensioenadministratie
moet helemaal zijn nagelopen
voordat we de pensioenen vanuit
het huidige pensioenstelsel overzetten naar individuele vermogens in
het nieuwe stelsel.
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3. Indexatieachterstand
ABP heeft al heel lang niet kunnen
indexeren. Allereerst vanwege de te
lage dekkingsgraad (lang onder de
100%), maar ook omdat een pensioenfonds onder de huidige regels
eerst over een aanzienlijke buffer
moet beschikken voordat er geïndexeerd mag worden. In de aanloop
naar het nieuwe pensioenstelsel
mag ABP gebruik gaan maken van
overgangsregels waarmee we
mogelijk al kunnen indexeren vanaf
een beleidsdekkingsgraad van
105%. Het bestuur van ABP heeft
aangegeven dat zij die mogelijkheid
wil benutten als dat mogelijk is. De
komende maanden wordt dit
geïnventariseerd en zal besluitvorming hierover plaatsvinden. De
beleidsdekkingsgraad van ABP staat
per eind maart boven de 106% en is
stijgende.
Privé
Ik ben 55 jaar oud, woonachtig in
Leidschendam, getrouwd en vader van
drie studerende/werkende kinderen. In
mijn vrije tijd ben ik veel in Friesland te
vinden, waar ik zeil en zeilles geef op
het Slotermeer en de wateren daaromheen.
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Van Jan Mennen
Jan Mennen is pensioenambassadeur en kandidaat verantwoordingsorgaan ABP.
Keuzes voor eerst een hoger pensioen
en later wat minder, keuzes voor een
stukje ouderdomspensioen om te
ruilen voor meer nabestaandenpensioen. Ook het ‘bedrag ineens’ per
1-1-2023 en de consequenties daarvan,
kan een interessante keuze zijn. Het
kan je allemaal uitgelegd worden,
evenals een combinatie van keuzes.
De pensioenambassadeur kan je
helpen met het inzichtelijk maken van
wat het allemaal voor jou financieel
betekent. Natuurlijk, de keuze moet je
uiteindelijk wel zelf maken, maar het
helpt enorm als je samen met een
pensioenambassadeur berekeningen
hebt gemaakt en zicht hebt over de
verschillende mogelijkheden.

Jan Mennen

Inkijkje in het werk van pensioenambassadeurs
Er zijn vaak veel vragen over de pensioenregeling en de keuzes die je als
werknemer kunt maken. Hiervoor zet
de vakbond pensioenambassadeurs in:
vakbondsleden die andere collega’s op
een laagdrempelige manier begeleiden
in en voorlichten over pensioen.
Pensioenambassadeurs opgeleid
Via het ABP bestaat de mogelijkheid
om opgeleid te worden tot gecertificeerd pensioenambassadeur. Een 14-tal
NCF leden hadden zich hiervoor aangemeld en hebben inmiddels het theoretische gedeelte afgerond. Deze cursus
gaat verder en dieper dan de cursus
‘pensioenwegwijzer’, de cursus die een
aantal deelnemers al eens in 2019 had
gevolgd.
Wat doet de pensioenambassadeur
voor jou?
Na het volgen van deze cursus kunnen
pensioenambassadeurs collega’s bijstaan bij hun pensioenkeuzes.
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Is het dan allemaal zo complex?
Nee, dat valt best wel mee, maar veel
collega’s blijven twijfel houden. Ben ik
niets vergeten? Heb ik alle mogelijkheden wel meegewogen? Een eenmaal
gemaakte keuze is definitief en geldt
voor de rest van je leven, zorg dan in
ieder geval dat je over alle mogelijkheden hebt nagedacht.
De beste reactie van iemand die om
hulp vroeg was: ‘Ik heb eigenlijk niets
nieuws gehoord’.
Daar word ik het meest blij van want
dan heeft die persoon zelf al alles goed
uitgezocht, maar was alleen er nog de
bevestiging nodig.
Extra advies
Na elk gevraagd advies geef ik ongevraagd nog het volgende advies mee:
‘De beste jaren van je pensioentijd
zitten meestal aan de onderkant van
die periode en niet aan de bovenkant
en laat daarom die onderkant niet later
beginnen dan nodig is. Misschien kan
je wel iets eerder stoppen dan dat je
nu denkt’.
Vragen?
Neem gerust contact op met je eigen
vakbond.
Meer informatie over de cursus
Voor meer informatie over de cursus
voor pensioenambassadeur: klik hier.
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Wist je dat..?
... dat om deelnemers te helpen in het gebruik
van MijnABP, ABP een pagina heeft met een
instructiefilmpje?

... jouw ABP-pensioenpremie in 2022 niet omhoog is gegaan?
In tegenstelling tot de berichtgeving in de Pensioenbrief november 2021,
vond er per 1 januari 2022 toch geen premieverhoging plaats. Die dreigende
wolk is afgedreven. Het bestuur van ABP besloot eind vorig jaar uiteindelijk
dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 25,9% blijft
en is daarmee gelijk aan de premie van 2021.

... in 2027 de AOW-leeftijd op 67 jaar blijft?
De nieuwe AOW-leeftijd wordt steeds vijf jaar van tevoren aangekondigd. Voor 2027 blijft de AOWleeftijd op 67 jaar. De AOW-leeftijd bedraagt in 2022 66 jaar en 7 maanden; in 2023 66 jaar en 10
maanden en vanaf 2024 t/m 2026 is de AOW-leeftijd op 67 jaar vastgesteld.
De AOW-leeftijd ná 2027 is afhankelijk van de dan geldende CBS-prognose van de resterende
levensverwachting op 65 jaar.

... dat kandoor.nl een blog heeft over de keuze voor partnerpensioen?
Zoals wat zijn de redenen om voor een hoger of lager partnerpensioen te kiezen; hoe werkt het
inruilen van partnerpensioen voor een hogere pensioenuitkering of wat zijn de gevolgen van echtscheiding voor het pensioen van je (ex) partner.
Klik hier voor de blog. Maar kijk ook eens op de site van ABP: klik hier.
Kandoor is een gratis online platform voor financiële vragen.
Kandoor is een onderdeel van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland.

... partnerpensioen inruilen voor een hogere pensioenuitkering niet altijd een
goed doordachte keuze is?
Pensioenuitvoerders zoals het ABP moeten hun deelnemers kort voor hun pensioendatum de vraag
stellen of ze een opgebouwd partnerpensioen willen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Die vraag is niet vrijblijvend. Want pensioenuitvoerders stellen als voorwaarde bij de uitruil dat de
partner van de toekomstige pensioengerechtigde het keuzeformulier tekent. Bij een overlijden van
de pensioengerechtigde, ontvangt de overblijvende partner dan € 0. En na ondertekening is er
meestal geen weg terug. Een hoger ouderdomspensioen kan zeker een goede keuze zijn, bijvoorbeeld als beide partners financieel niet (volledig) afhankelijk zijn van elkaar. Maar voor sommigen is
het hogere ouderdomspensioen niet altijd een goed doordachte keuze.
Kijk eens op de site van het ABP en klik daar ook eens op MijnABP. Of neem contact op met een
pensioenambassadeur van je vakbond.
Nieuwsbrief Pensioen - April 2022

11

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

Nieuwsbrief Pensioen - April 2022

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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