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NIEUWSBRIEF

Doei oud!
Hoi nieuw!

Inleiding

AC Rijksvakbonden

Doei oud! Hoi nieuw!

•
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.

Pensioen is geen hobby van jongeren. Dat blijkt ook uit het zoekgedrag naar pensioeninformatie ondanks alle campagnes dat je
je vroeg met pensioen moet bemoeien. Blijkbaar blijft het hardnekkig: je wordt pas actief als de zgn. ‘finishlijn’ in zicht komt.
Een moment waarop wijziging van financiële plannen niet of
nauwelijks meer kan worden gerealiseerd.
Zal het straks anders worden met de invoering van het nieuwe
pensioenstelsel (uiterlijk 2027) met de persoonlijke pensioenpotjes?
Veel leesplezier met de pensioenbrief ‘Doei oud! Hoi nieuw!’

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

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

Inhoudsopgave
Toch nog een regeling vervroegd uittreden!

PAGINA

3

Noodzaak pensioenhervorming?

PAGINA

5

Lezersrubriek

PAGINA

7

Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor

PAGINA

8

Bedrag ineens

PAGINA

9

Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan van start

PAGINA

11

Wist je dat..?

PAGINA

12

Nieuwsbrief Pensioen - September 2022

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

2

Toch nog een regeling
vervroegd uittreden!
De recente rijksbrede cao-afspraken over de vertrekregeling in het kader
van Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) gelden per 1 januari 2023.
Wat betekent dat voor jou?
Allereerst, ook al eindigt de cao straks
op 30 juni 2024, dan betekent dit niet
dat alle afspraken over deze vertrekregeling niet meer geldig zijn. Rijksambtenaren die op 31 december 2025
maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd
zitten, kunnen nog gebruikmaken van
de RVU-regeling bij 43 dienstjaren
indien zij in 2026 de 43 dienstjaren
halen. Voorwaarde is wel dat dit vastgelegd wordt vóór 31 december 2025. g
Wat is nu die RVU-regeling?
De RVU-regeling is een wettelijke
regeling en die is tijdelijk (2021 t/m
2025). De wetgever heeft bepaald dat
de RVU 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. Wetgeving heeft het
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mogelijk gemaakt dat sociale partners
in de cao kunnen regelen dat deze
medewerkers tijdelijk de mogelijkheid
krijgen om 3 jaar vóór de AOW-leeftijd
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,
zonder dat hierover een RVU-heffing
door de werkgever verschuldigd is. Je
krijgt dan als het ware eerder AOW
betaald door de werkgever en je kan
dit zelf verder aanvullen met bijvoorbeeld spaargeld of door je aanvullend
pensioen eerder in te laten gaan.
In de nieuwe CAO Rijk 2022-2024 zijn
hierover afspraken gemaakt voor de
rijksmedewerkers.
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Wat zijn dan die afspraken voor
rijksmedewerkers?
Er is een collectieve regeling voor de
duur van 24 maanden afgesproken
waarvan iedereen per 1 januari 2023
gebruik kan maken. Gedurende deze
2 jaar krijg je dan van jouw werkgever
€ 1.874,-.
Voorwaarden zijn wel:
•
Je hebt 43 of meer dienstjaren,
waarvan minimaal 10 jaar in dienst
bij het Rijk.
•
De uitkering moet je direct voorafgaand aan je AOW-leeftijd opnemen.
Dit is een cao-recht en hiervoor heb je
geen toestemming nodig van je leidinggevende.
Voor alle andere medewerkers die hier
niet aan voldoen, maar wel vallen onder
de wettelijke voorwaarden (dit zijn alle
medewerkers die van 1 januari 2021 tot
en met 31 december 2025 3 jaar voor
hun AOW-leeftijd zitten), kan een
individuele regeling overeengekomen
worden. In dat geval heb je wél toestemming van jouw leidinggevende
nodig om er met deze regeling uit te
gaan en dit moet je regelen via een
vaststellingsovereenkomst. Je kan
hiertoe een verzoek indienen bij de
leidinggevende voor een individuele
RVU-afspraak. En dan gelden de voorwaarden:
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•

•

•

Deelname is alleen mogelijk als er,
naar de mening van zowel leidinggevende als werknemer, sprake is van
een situatie waarin er onzekerheid
bestaat over de inzetbaarheid tot
jouw AOW-leeftijd.
Je verklaart via de vaststellingsovereenkomst dat jij na einde dienstverband geen WW-uitkering zal aanvragen.
Je verklaart via de vaststellingsovereenkomst af te zien van de transitievergoeding.

Let op!
Er is op dit moment sprake van onderbezetting en een krappe arbeidsmarkt. Het
is dan ook maar zeer de vraag of de
werkgever bereid is om in deze situatie
grootschalig individuele regelingen te
treffen.
Wat betekent een dergelijke uitkering
voor jouw financiële situatie?
Over het algemeen zal € 1.874,- niet
voldoende zijn om van te leven. Je zult
dus naast deze uitkering van de werkgever nog eigen spaargeld moeten toevoegen of jouw pensioen eerder in moeten
laten gaan. Goede persoonlijke voorlichting over deze regeling is dus vereist. Eind
september/begin oktober wordt duidelijk
hoe de voorlichting zal plaatsvinden. Je
hebt dan nog ruim de tijd om te bekijken
of je hiervan gebruik wilt maken.
Heb je daarna toch nog vragen, schakel
dan je vakbond in. l
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Noodzaak
pensioenhervorming?

Begin 2020 dreigden er forse kortingen op miljoenen pensioenen mede
onder invloed van de almaar dalende rente. Twee jaar later stuurt minister
Carola Schouten van Pensioenen de Wet toekomst pensioen naar de Tweede
Kamer. Na de voorbereidingen van Rutte II en het akkoord van Rutte III
moet Rutte IV de hervorming gaan uitvoeren die het volledige pensioenstelsel van ruim € 1.500 miljard op de schop neemt. De timing lijkt beroerd:
juist nu stijgt de rente.
Gemengde gevoelens rond het nieuwe
pensioenstelsel bij pensioendeskundigen.
Zo is het Nederlandse pensioenstelsel in
het verleden meermalen geprezen door
pensioenexperts. En nu moet het roer
worden omgegooid.
Pensioendeelnemers zijn vooralsnog niet
erg geïnteresseerd in deze discussie en
wachten de concrete uitkomsten af.
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Daarbij komt dat de transitie naar een
nieuw pensioenstelsel een enorm complexe operatie is met uitvoeringsrisico’s
en hoge kosten (denk aan de kosten van
talloze adviseurs en juristen alsmede
ict’ers die nodig zijn voor de transitie).
En hoe verdeel je de huidige grote collectieve pensioenpot, waarin werkenden en
gepensioneerden rechten hebben opgebouwd, naar individuele potjes? g
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Oude stelsel versus nieuwe stelsel
Het huidige pensioenstelsel werkt zo: in
ruil voor de ingelegde premies beloven
pensioenfondsen hun deelnemers na
hun pensioen een bepaald maandelijks
bedrag uit te keren. De meeste fondsen
hebben verder de ambitie om dit bedrag
te verhogen met prijs- of loonstijgingen
als de financiële positie van het fonds
daarvoor voldoende ruimte biedt. Maar
een belofte is deze verhoging niet.
In het nieuwe stelsel, waarover Tweede
en Eerste Kamer nog moeten beslissen,
sparen deelnemers voor hun pensioen in
persoonlijke pensioenpotjes, die gevuld
worden met door hen ingelegde premies.
De maandelijkse uitkeringen ná pensionering vinden plaats uit dit persoonlijke
potje. Fondsen doen hun deelnemers in
het nieuwe stelsel geen belofte over de
hoogte van de pensioenuitkeringen.
Hierdoor is het waarderen van beloftes in
het nieuwe stelsel niet meer nodig en
komen de rekenmethodes hiervoor en de
dekkingsgraad te vervallen.
In het nieuwe stelsel zullen pensioenen
dus veel meer bewegen en het risico
komt meer dan voorheen bij de deelnemer te liggen. Anderzijds: pensioen
wordt weliswaar minder zeker, maar gaat
sneller omhoog als er goede rendementen worden behaald. Dit betekent dat
deelnemers en gepensioneerden eerder
zullen profiteren van goede rendementen. Maar ook de keerzijde: pensioenen
zullen eerder gekort worden bij slechte
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rendementen. En uit de psychologie
weten we dat mensen veel sterker reageren op verlies dan op een vergelijkbare
winst. Gaat de pijn van verlies straks het
zo noodzakelijke vertrouwen in het
nieuwe pensioenstelsel ondermijnen?
Waarom wordt het stelsel dan
veranderd?
Het punt indexatie krijgt recent de
meeste aandacht, maar er zijn meer
redenen dat kabinet het huidige pensioenstelsel niet meer van deze tijd vindt.
Klik hier en scroll naar de video (duur: ca.
1 minuut)
Timing lijkt beroerd
Jarenlang chagrijn over uitblijvende
verhogingen van pensioenen leidde er
mede toe dat kabinet en sociale partners
in 2019 een zwaarbevochten akkoord
wisten te sluiten. Maar nu de wetgeving
drie jaar later bijna klaar is, staan fondsen
er opeens stukken beter voor. Dekkingsgraden staan dit jaar ruim boven het
minimum van 100%. In plaats van kortingen vond er in juli zelfs een kleine verhoging van het pensioen plaats. Dat is
vooral te danken aan de stijgende rente.
En dan komt de onherroepelijke vraag
boven drijven: is hervorming wel nodig?
Als iets duidelijk is, dan is het hoe moeilijk het is om renteontwikkelingen te
voorspellen. Wie kiest voor niets doen,
neemt een gok op de ontwikkeling van
de rente. Lost de hervorming dan alles
op? Nee. Er is door de onderhandelingen
een ingewikkeld stelsel bedacht. De
doelstelling dat pensioen begrijpelijker
moet worden, is losgelaten. l
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ubriekLezersrubriekLezersrubriekLezersrubrie
Vraag
In een artikel uit Het Financieele Dagblad ‘gebruik pensioengelden voor
gaten in de begroting’ lees ik dat Dirk
Bezemer, hoogleraar economie (RUG) en
Bernard van Praag, emeritus-hoogleraar
economie (UvA) pleiten voor het inzetten van de pensioenpot voor tekorten
op de rijksbegroting. De economen
schrijven: ‘In Nederland halen we elk jaar
meer aan premies op dan we aan pensioenen uitbetalen (…) Het kan de € 20
miljard opleveren waar dit kabinet naar
zoekt.’
Ik weet niet bij wie ik moet zijn om dit
onder de aandacht te brengen, maar ik
hoop dat de bonden zich hiertegen
verzetten. Pensioenen worden al jaren
niet meer verhoogd, en nu is er ineens
genoeg geld om van te plukken?

Antwoord
Wat dat betreft kan ik je geruststellen.
Vanwege al het geld dat in de kassen
van de pensioenfondsen ligt (en dus
bestemd is voor alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen) zie je steeds
opnieuw dat zowel de EU als economen
of politici op dat geld azen.
Gelukkig hebben we in de jaren ’80 (na
de ‘greep uit de kas’ van de regering uit
het pensioenfonds ABP) het pensioenfonds ABP verzelfstandigd. Daarom
kunnen de regering noch de economen
die dit voorstellen, aan dit geld komen.
Alleen het bestuur van het pensioenfonds van het ABP kan besluiten hoe dit
geld wordt geïnvesteerd. En in het
bestuur zitten ook vakbondsvertegenwoordigers. Zij zullen nooit akkoord

Nieuwsbrief Pensioen - September 2022

gaan met dit voorstel.
Overigens is het voorstel van deze
economen ook om over te gaan naar
een omslagstelsel (daarin betalen de
huidige premiebetalers voor de huidige
gepensioneerden). Dat is een heel
slecht voorstel want nu sparen deelnemers voor hun eigen pensioen. In een
vergrijzende samenleving is dit veel
beter aangezien er steeds minder
actieve deelnemers zijn ten opzichte
van de gepensioneerden. We mogen
dus blij zijn dat we in Nederland al lang
geleden overgegaan zijn naar een
kapitaaldekkingsstelsel (dat is dat
iedereen voor zijn eigen pensioenuitkering spaart) in plaats van een omslagstelsel wat deze economen voorstellen.
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'Ondanks beleggingsverliezen
staat ABP er beter voor.'
Van André van Vliet,
bestuurslid ABP

Het voelt echter wel raar om blij te zijn
met de gestegen dekkingsgraad, terwijl
het pensioenvermogen fors gedaald is.
Dit illustreert maar weer eens dat de
rekenrente in het huidige pensioenstelsel een veel te dominante rol speelt.
ABP wil dan ook graag de stap maken
naar het nieuwe pensioenstelsel met
individuele pensioenvermogens, waar
het beleggingsrendement weer leidend
wordt voor hoe je ervoor staat.
Voor beleggers was de eerste helft van
2022 een uitermate slechte periode.
Zowel op aandelen als obligaties
werden grote verliezen geleden. Alleen
op alternatieve beleggingen zoals
hedgefondsen en grondstoffen werden
nog flinke positieve rendementen
gemaakt. ABP realiseerde een beleggingsrendement van -11,9%, waardoor
het pensioenvermogen daalde van
€ 552 miljard naar € 486 miljard euro.
De verplichtingen van ABP daalden
gelijktijdig spectaculair, van € 499
miljard naar € 396 miljard, door een
sterke stijging van de rekenrente.
Een daling van ruim 20% (!), waarbij
de pensioenen zelfs nog met 2,39%
werden verhoogd. De boekhouders
onder jullie kunnen dan berekenen dat
het eigen vermogen (‘de buffer’) van
ABP in een half jaar tijd is gestegen
van € 53 miljard naar € 90 miljard.
De actuele dekkingsgraad steeg van
110,6% naar 122,7%. Ondanks de
beleggingsverliezen, staat ABP er nu
dus beter voor.
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Gebruikmakend van de overgangsregels
naar het nieuwe pensioenstelsel, heeft
ABP de verbeterde financiële positie
benut om de pensioenen per 1 juli jl.
met 2,39% te verhogen. Daarmee
hebben we de gemiste toeslag per
1 januari 2022 ingehaald. Dat is een
mooie stap, maar gepensioneerden
worden dit jaar geconfronteerd met een
enorm verlies aan koopkracht door een
inflatie van rond de 10%. En dan heb ik
het nog maar niet over gemiste toeslagen over eerdere jaren.
Dit najaar zal het ABP-bestuur bekijken
met hoeveel de pensioenen per
1 januari 2023 kunnen worden verhoogd. Hierbij zullen opnieuw de overgangsregels van het nieuwe pensioenstelsel gelden, maar het is nog onzeker
of de dekkingsgraad hoog genoeg zal
zijn om volledige toeslagverlening
mogelijk te maken. Als dekkingsgraden
snel kunnen stijgen, dan kunnen ze
immers ook snel weer dalen. Binnen de
financiële mogelijkheden die er dan
zijn, zal het bestuur van ABP doen wat
mogelijk is.
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Bedrag ineens
Op 30 juni heeft minister Schouten voor
Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen het wetsvoorstel bedrag ineens aan
de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel ziet nog op enkele ‘open
eindjes’ met betrekking tot bedrag
ineens. Zo is duidelijk geworden dat de
ingangsdatum van bedrag ineens wordt
uitgesteld: van 1 januari 2023 naar 1 juli
2023.
Ook wordt in dit wetsvoorstel de zogenaamde geboortedagproblematiek
aangepakt.
De geboortedagproblematiek houdt in
dat de deelnemer die in de eerste
maanden van het jaar de AOW-leeftijd
bereikt, minder belasting over het
bedrag ineens betaalt, dan degene die
later in het jaar de AOW-leeftijd bereikt.
Daardoor zou de één netto meer overhouden, dan de ander. Om dit op te
lossen, is in het wetsvoorstel opgenomen dat deelnemers die met pensioen
gaan in de maand waarin ze de AOWleeftijd bereiken of op de 1e van de
maand erna, de uitbetaling van het
bedrag ineens mogen doorschuiven
naar januari van het jaar daarna. Wanneer een deelnemer hiervoor kiest,
wordt in het lopende pensioen vanaf de
pensioendatum al rekening gehouden
met het (nog uit te keren) bedrag
ineens.
Het wetsvoorstel bedrag ineens houdt
in dat deelnemers maximaal 10% van
de waarde van het opgebouwde
ouderdomspensioen ineens kunnen
opnemen. Daardoor wordt het maandelijks pensioen lager. Deze keuze kan
gemaakt worden op het moment dat
je met pensioen gaat. Het bedrag
ineens is vrij besteedbaar: je bepaalt
zelf hoe en waaraan je dit bedrag wilt
besteden. De uitvoering van die wet is
nu voor de tweede maal uitgesteld tot
1 juli 2023.
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Peter van der Spoel is lid va
n de
pensioenkamer ABP (overl
eg sociale
partners) namens het Am
btenarencentrum (AC).

Bij vakbondsvertegenwoordigers in de
pensioenwereld is nog weinig enthousiasme te bespeuren voor deze wet die
zo uitnodigend klinkt. De belangrijkste
reden is dat we merken dat veel mensen de gevolgen slecht kunnen overzien. Pensioen is een voorziening om
het inkomen aan te vullen op de
basisvoorziening AOW. Door 10% uit je
pensioenpot te halen, zal jouw pensioenuitkering daarna blijvend lager zijn.

Let op!
Het is niet toegestaan dat het deel
gereserveerd voor nabestaandenpensioen al wordt opgegeten. In het nieuwe
stelsel zal je dan ook zien, in tegenstelling tot nu, dat de totale pot opgedeeld
wordt in ‘ouderdomspensioen’ en
‘nabestaandenpensioen’. Reken jezelf
dus niet rijk voor het ‘bedrag ineens’ als
je nu in MijnABP kijkt. g
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In de nieuwe regeling komt er zowel
voor het ouderdomspensioen (OP) als
het nabestaandenpensioen (NP) een
aparte pot. Bij aanvang van de pensioenuitkering mag (onder voorwaarden)
eenmalig tussen beide potten een
bedrag worden verschoven.
Het pensioenfonds krijgt de wettelijke
taak de invloed van het bedrag ineens
op de diverse belastingen, toeslagen en
het effect op het ouderdomspensioen
aan de aanstormend gepensioneerde
uit te leggen. Het gaat dan om de
rekensom meer en minder, maar het
zegt niets over jouw persoonlijke situatie. Die situatie kan voor iedereen
anders zijn.
Ik waag mij uiteraard niet aan een
advies over ieders persoonlijke financiën. En als je het zo goed hebt dat het
weinig uitmaakt dan moet je vooral zelf
weten welke keuze je maakt. Maar heb
je jouw pensioen keihard nodig voor de
maandelijkse lasten dan is eraan knabbelen niet verstandig. Is het net die ene
mogelijkheid om de kleinkinderen in
Australië te zien dan snap ik de afweging, maar de afrekening krijg je daarna
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maandelijks op je bordje. Besteed je het
geld straks aan die fantastische excursie
om te zwemmen met dolfijnen en net
als je er bent zwemmen ze weg dan is
de maandelijkse afrekening dubbel zo
zuur.
Mocht iemand je nu om advies vragen,
geef dan het volgende antwoord: ‘Leg
maandelijks het bedrag wat je straks
minder krijgt alvast opzij. Dan wen je
alvast aan de levensstandaard van later
en kan je over een paar jaar bepalen of
de uitgave het sparen waard was’.
Waarschijnlijk voelt de beloning dan als
‘echt verdiend’.
*De Pensioenkamer is de onderhandelingstafel waar vakbonden en overheidswerkgevers, samen de zogenoemde sociale partners, elkaar ontmoeten
en afspraken maken over de inhoud van
de pensioenregeling (hoeveel ouderdomspensioen bouwen we op, hoe
regelen we het nabestaanden- en
wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen). De uitvoering van
de regeling, dus het vermogensbeheer,
de administratie, de communicatie, dat
ligt allemaal bij het ABP als opdrachtnemer van de regeling.

10

Nieuw ABP-verantwoordingsorgaan
van start
Na de verkiezingen in april is er per 1 juli een nieuw ABP-verantwoordingsorgaan (ABP-VO) van start gegaan. Het volledige ABP-VO bestaat uit 48
leden waarvan 19 leden namens de deelnemers, 13 leden namens de gepensioneerden en 16 leden namens de werkgevers. Het Ambtenarencentrum (AC)
is met twee zetels vertegenwoordigd in het ABP-VO: Jan Mennen namens
de deelnemers en James de Bats namens de gepensioneerden. Dit is een
mooi resultaat van de verkiezingen.
Voor meer informatie over het ABP-VO klik hier.

Commissies
Daarnaast kent het ABP-VO ook een
4-tal commissies: 1) Algemeen, 2)
Financiën, 3) Beleggingen en 4) Communicatie. Hier worden verschillende
onderwerpen besproken voordat een
onderwerp plenair in een voltallige
vergadering wordt behandeld. Jan zit
in de commissie communicatie en
James in de commissie beleggingen.

Jan Mennen is pensioenambassadeur
en kandidaat verantwoordingsorgaan
ABP.

Kennismaking
Op 7 juli is er een eerste bijeenkomst
geweest van dit nieuwe ABP-VO. Deze
eerste dag stond vooral in het teken
van kennismaken en uitleg over de
werkwijze van dit orgaan, de wijze van
vergaderen, soorten van vergaderingen
etc. Ook werden op deze eerste dag
fracties en commissies gevormd. Het
AC vormt samen het CNV en het CMHF
een fractie. Deze fractie bestaat uit 7
personen, 4 van het CNV, 2 van het AC
en 1 van het CMHF.
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Indexatie per 1 juli
Dit jaar is het pensioen per 1 juli met
2,39% geïndexeerd. Dit was feitelijk
tussendoor. Dit was mede mogelijk
omdat indexeren kon vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105%. Eerder
was de eis van de toezichthouder
pensioenen (De Nederlandsche Bank):
110%.
Voor de hoogte van 2,39% was de
inflatie bepalend van de periode
1-10-2020 tot 1-10-2021. In deze periode
was de inflatie nog normaal.
Toekomstige indexatie
In november staat indexatie weer op
agenda. Voor wat betreft de inflatie
wordt dan teruggekeken naar de
periode 1 oktober 2021 tot 1 oktober
2022. De inflatie in deze periode zal
een stuk hoger zijn dan dat we lange
tijd gewend waren. Deze inflatie en de
beleidsdekkingsgraad in november
zullen een rol spelen voor de vraag of
indexatie per 2023 mogelijk is en zo ja,
met welk percentage.
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Wist je dat..?
... je pensioen op 1 juli is verhoogd met 2,39%?
Waarom een percentage van 2,39%? Omdat ABP voor het verhogen van
de pensioenen kijkt naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het
vorige jaar. Dus: de periode tussen 1 september 2020 en 1 september 2021.
Dat is de zogenoemde ‘referteperiode’.

Let op!
Deze verhoging van 2,39% staat dus los van de prijsstijgingen tot nu toe
in 2022. Zie ook hier.

... vanaf 5 jaar voor je AOW-datum je naast je vervroegd pensioen
mag blijven werken?
Je kan dus bijvoorbeeld nog 2-3 dagen werken, en de rest opvullen met een lager
pensioenbedrag en je spaargeld.

... eind dit jaar ABP zal besluiten of je pensioen opnieuw verhoogd kan
worden per 2023?
De financiële positie moet dan wel op peil zijn.
Let wel: een inflatie van zo’n tien procent laat zich niet zo makkelijk compenseren. Daarnaast
hebben pensioenfondsen er ook belang bij om genoeg geld in de pensioenpot te laten zitten voor de
grote pensioenhervorming waarbij de grote pensioenpot wordt ‘opgeknipt’ in allemaal persoonlijke
potjes. Dat is een ingrijpende en complexe operatie waarbij financiële reserves kunnen helpen.

... er door ABP een interactieve pensioen¬check is ontwikkeld?
Bijvoorbeeld:
Ga je trouwen of samen¬wonen? Check of je partner recht heeft op ABP-nabestaandenpensioen.
Ga je scheiden? Maak afspraken met je ex over je opgebouwde pensioen.
Raak je arbeidsongeschikt? Vraag een arbeidsongeschiktheidspensioen aan.
Meer info? Ga naar de PensioenCheck.
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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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