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Deze vijf vakbonden, allen binnen de
sector Rijk, hebben besloten om heel
nauw samen te werken onder de naam
AC Rijksvakbonden.

Voorwoord

Veel kilometers
maar geen meter
dichterbij

AC Rijksvakbonden is een 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

‘We rijden al jarenlang op een rotonde, maken veel kilometers
maar we komen geen meter dichter bij een bestemming’ zo
verzuchtte minister Koolmees. Waar gaat dit over?
Over het slepende en in november
mislukte overleg inzake een nieuw
Nederlands pensioenstelsel.
En dan blijkt dat Nederland met
het oude stelsel op bijna alle
internationale lijstjes in de top
staat. Bijna nergens wordt zoveel
voor later opzijgezet als in Nederland: zo’n € 1.300 miljard. Juist om
ook over zo’n zestig jaar de pensioenen nog uit te keren.
Toch is er wantrouwen. Jongeren
die ervan uitgaan dat er straks voor
hun geen geld in de pot zit, gepensioneerden die zien dat er weer
geen indexatie plaatsvindt en
werkenden die volgend jaar wederom geconfronteerd worden
met een hogere pensioenpremie.

Tja, is zo’n beste pensioensysteem
ranking een vrijbrief om het
huidige stelsel in stand te houden? Kabinet vindt van niet maar
het overleg met sociale partners
over hoe een nieuw pensioenstelsel er dan uit moet zien, is eind
november geklapt.
Om toch positief af te sluiten. Net
als de Scandinavische landen heeft
Nederland nu het beste pensioenstelsel ter wereld. Deze landen
behoren ook tot de gelukkigste.
Zou het toeval zijn?

AC Rijksvakbonden wenst jullie allen
fijne kerstdagen en een heel mooi,
gezond en humorvol 2019
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Deze Pensioenbrief hebben we met de
grootste zorg samengesteld. Toch
kunnen er fouten ingeslopen zijn. Aan
deze informatie kunnen daarom geen
rechten worden ontleend.

Berichten vanuit het Verantwoordingsorgaan ABP
In de vorige Nieuwsbrief hebben we je
bericht dat op 1 juli Henk Kingma, lid
van AC Rijksvakbonden, is geïnstalleerd
in het Verantwoordingsorgaan ABP.
Helaas heeft hij zich om persoonlijke
redenen moeten terugtrekken.

2

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 20

Terug in de tijd...
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De Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers gaat failliet. Beurzen
duiken in het rood, pensioenfondsen krijgen klappen en dekkingsgraden duiken onder de 100%. Voor het eerst dringt door:
pensioen is niet zo zeker als altijd was gedacht.

Het lukt pensioenfondsen om hun vermogen weer op te krikken.
Maar mensen en bedrijven houden hun hand op de knip, en de
Europese Centrale Bank voert een beleid uit van prijsstabiliteit. De
marktrente is laag. Geld lenen wordt goedkoper.
Wat betekent dit voor pensioenfondsen?
Hoe lager de rente, hoe meer belegd vermogen een pensioenfonds
moet hebben om aan haar toekomstige verplichtingen te kunnen
voldoen. Kortingen dreigen. Daarbij komt: mensen zijn langer gaan
leven. Pensioenfondsen moeten hierdoor mensen langer pensioen
uitkeren dan zij hadden gedacht. Ook kost het de overheid geld: zij
betalen immers de AOW-uitkeringen.

Pensioenakkoord
AOW-leeftijd staat niet meer vast op 65 jaar maar wordt gekoppeld
aan de levensverwachting. Pensioendeelnemers krijgen geen
garantie meer over de hoogte van hun aanvullend pensioen. Daar
staat tegenover dat de kans dat de pensioenen worden gecompenseerd voor de inflatie, toeneemt. Pensioenen gaan meebewegen
met de beurzen. Aangezien pensioen niet meer een zekerheid is,
hoeft het pensioenfonds de dekkingsgraad niet langer op de
voorzichtige wijze te berekenen met de marktrente. In plaats
daarvan mag een pensioenfonds gaan rekenen met maximaal het
verwachte rendement op het belegde pensioengeld.
De term ‘casino-pensioen’ is geboren.

Kabinet houdt zich niet aan de gemaakte AOW-afspraak. De
AOW-leeftijd gaat niet vanaf 2020 omhoog maar al vanaf 2013.
En de overige afspraken uit het Pensioenakkoord? Die worden
ondertussen uitgewerkt zodat e.e.a. in 2014 ingevoerd kan worden.
Gekoerst wordt op twee pensioencontracten (een aangepast oud
en een nieuw pensioencontract waar zekerheid wordt losgelaten).

Jette Klijnsma (oud-staatssecretaris SZW) besluit om alleen aanpassingen door te voeren van het oude pensioencontract. Ondertussen
moeten in 2013 zeventig pensioenfondsen de pensioenen verlagen,
waaronder ABP.

De samenleving moet nu eerst maar het gesprek aangaan hoe het
verder moet met het pensioenstelsel, is de gedachte. En zo start
het hele overlegcircuit opnieuw waarbij uiteindelijk de Sociaal-Economische Raad de opdracht krijgt om met een aantal voorstellen te
komen.
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Mislukken van het overleg over een
nieuw Nederlands pensioenstelsel
Wat gebeurde er?

Het overleg is geklapt. Wordt mijn
pensioen in 2019 nu gekort?

het nieuwe stelsel voorziet in compensatie,
meer indexatieperspectief geeft en leidt
tot een stabieler pensioen waarbij mensen
op tijd en gezond met pensioen kunnen
gaan. Hierover konden echter onvoldoende heldere afspraken gemaakt worden.

Zit AC Rijksvakbonden ook in het SER-overleg?

Zo wil dit kabinet wel de doorsneesystematiek afschaffen (zie ook onze Pensioenbrief 'Vertrouwen komt te voet maar gaat
te paard, februari 2014), maar niet de
verantwoordelijkheid nemen voor de
gevolgen. Er lag geen oplossing als de
financiering voor compensatieregelingen
(zo'n € 60-100 miljard) niet gevonden kon
worden.

Laten we beginnen met een geruststelling:
Het ABP heeft recent laten weten dat de
kans dat jouw pensioen in 2019 moet
worden verlaagd uiterst gering is.

Nee, alleen de vakcentrales FNV, CNV en
VCP zitten hierin. AC Rijksvakbonden heeft
indertijd bewust gekozen om zich niet bij
een vakcentrale aan te sluiten om zodoende politiek onafhankelijk te kunnen opereren. Hierdoor heeft AC Rijksvakbonden in
de Pensioenkamer van het ABP (waar
vakbonden en werkgevers afspraken
maken over de inhoud van de ABP-pensioenregeling) de handen vrij en hoeven wij
ons niet te conformeren aan ingenomen
SER-standpunten.

Waarom zijn de vakcentrales in de SER
niet akkoord gegaan met de regeling?

Doel van pensioen is een voldoende
inkomensvoorziening na het werkzame
leven. Vakcentrales willen zeker weten dat
Nieuwsbrief Pensioen - December 2018

Vakcentrales willen zekerheid dat een
nieuw stelsel ook gaat werken. Het mag
geen versobering of bezuiniging zijn. De
ervaring leert dat voorstellen 'mooi'
kunnen zijn maar vallen of staan bij de
uiteindelijke uitwerking en de vraag wie
de rekening betaalt. Tel daarbij op dat er
ook zeer weinig ruimte was om afspraken
te maken over bijvoorbeeld de aanpassing
van de AOW.
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Wat waren de belangrijkste pijnpunten?
•

•

•

•

Geen garantie dat het nieuwe stelsel
beter is dan het huidige. Uitwerking en
vormgeving op veel punten nog vaag,
maar de mogelijke negatieve gevolgen
voor jouw pensioen groot;
Nog steeds onzekerheid over passende
rekenregels bij een nieuw pensioenstelsel. Dit heeft wel een groot effect op
het indexatieperspectief voor alle
generaties;
De transitie kost € 60-100 miljard uit de
pensioenpotten. Er is geen zicht op
concrete en directe compensatie voor
de pensioenschade die hieruit ontstaat;
Onderzoek naar een realistische
methode voor toekomstige verhoging
AOW-leeftijd leidt niet tot een harde
afspraak. Het kabinet is niet bereid hier
financiering en toezegging voor te
doen maar schuift dit door naar een
volgend kabinet.

De stijging van de AOW zorgt ondertussen
wel voor een groeiende oneerlijkheid als
het gaat om stoppen met werken, en voor
veel persoonlijke ellende bij de mensen die
zwaar werken verrichten (en die vaak al
heel vroeg begonnen zijn met werken).

Er was dus zorg bij de vakcentrales over
het niet kunnen maken van harde afspraken?

Ja. Er is nog veel onzeker door het ontbreken van harde afspraken. Voor intenties en

beloften zijn de vakcentrales huiverig
gezien de ervaringen in het verleden. Zo
zette Agnes Jongerius (voormalig FNVvoorzitter) in 2011 een handtekening
onder een Pensioenakkoord dat tot grote
verdeeldheid leidde. Vervolgens bleek
dat vrijwel geen van de gemaakte
afspraken door het kabinet werden
nagekomen. De AOW-leeftijd die pas in
2020 zou stijgen naar 66 jaar, een flexibele AOW die een vervroegd pensioen
mogelijk moest maken en een pakket
aan maatregelen voor mensen met een
zwaar beroep. Niks kwam ervan terecht.
Vakcentrales zijn dus niet voor niets
huiverig over afspraken met open einden.

Wat als straks het kabinet een eigen
koers gaat varen?

Het is nog onduidelijk of het kabinet nu
zelfstandig plannen gaat presenteren om
het pensioenstelsel te veranderen zonder
dat het daarbij de steun heeft van
werkgevers en vakcentrales. Het kan ook
zo zijn dat het polderoverleg toch weer
hervat wordt. De verkiezingen komen er
immers aan. Als het kabinet de meerderheid verliest in de Eerste Kamer, zal het
meer compromissen moeten sluiten.
Overigens: de inhoud van de ABP-pensioenregeling wordt bepaald door de
overheidsvakbonden en overheidswerkgevers van de Pensioenkamer (uiteraard
wel binnen de wetgevende kaders).

Eindbod kabinet
Belangrijkste aspecten van het nieuwe
pensioenstelsel:
1. Een pensioenregeling zonder nominale
zekerheid (waardoor fondsen eerder
kunnen indexeren)
2. Afschaffen van de doorsneesystematiek
Wat is nominaal pensioen?
Het nominaal pensioen lijkt nog het meest
op het pensioenstelsel van nu: de toegezegde rechten blijven overeind, geen grote
ruimte om risicovol te beleggen, indexatie
(gebaseerd op inflatiecijfers) is onzeker.
Eindbod kabinet inzake een nieuw
pensioenstelsel:
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1. Pensioen gaat meer meebewegen met de situatie op de financiële
markten. In goede tijden worden de
pensioenen van gepensioneerden en de
pensioenaanspraken van werkenden
sneller verhoogd. In slechte tijden
wordt eerder gekort.
2. Een onafhankelijke commissie
bepaalt of pensioenfondsen mogen
rekenen met een soepelere rekenrente. Dit was een wens van de vakcentrales. Daardoor zouden pensioen nog
sneller verhoogd mogen worden.
Toezichthouder De Nederlandse Bank
en ook minister Koolmees zien die
versoepeling niet zitten. Zij vrezen dat
er door die extra pensioenverhogingen
te weinig geld overblijft voor jongeren.
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In de besprekingen met de sociale partners binnen de SER is gesproken over een
nieuw pensioencontract waarbij een
dekkingsgraad van 100% het kantelpunt
zou zijn. Daarboven zou sneller geïndexeerd kunnen worden, daaronder
sneller gekort. In het huidige Nederlandse
pensioenstelsel is de uitkeringsovereenkomst het dominante contract. Dit is
gebaseerd op het bieden van nominale
zekerheid. In dat stelsel zijn er regels voor
(herstel van) buffers, die ervoor zorgen
dat die zekerheid geboden wordt. Doordat de fondsen nu (gemiddelde genomen)
niet beschikken over de vereiste buffers,
kan er de komende jaren naar verwachting beperkt geïndexeerd worden. Fondsen mogen immers pas geleidelijk indexeren vanaf een dekkingsgraad van 110%.
Let op:
Een nieuw stelsel betekent niet dat er nu

3. Er komt een einde aan de doorsneepremie. Die regelt dat een jonge werknemer voor elke euro pensioenpremie
evenveel pensioen opbouwt als een
oudere werknemer. Klinkt eerlijk maar de
euro van een jongere kan langer renderen
en is daarom meer waard. Het is vooral
nadelig voor de werknemer die op 45-jarige leeftijd begint als ZZP’er en daarom
het pensioenfonds verlaat. Die heeft de
subsidie wel betaald, maar niet ontvangen.

Noot:
Als je na je 45e als ZZP’er begint, heb je als
jongere ‘te veel’ premie betaald en profiteer je niet meer van het feit dat je als
oudere ‘te weinig’ premie mag betalen.
ZZP’ers hebben jaarlijks echter ook een
belastingvoordeel van ruim € 7.000,- in
vergelijking met werknemers in loondienst, een voordeel dat oorspronkelijk
juist bedoeld was ter compensatie van de
kosten voor sociale verzekeringen en
pensioen die ZZP’ers maken.
4. De AOW-leeftijd gaat langzamer
stijgen waardoor die niet in 2021 maar in
2024 op 67 jaar komt te liggen. In het
Pensioenakkoord wordt uitgesproken dat
het goed zou zijn om de AOW-leeftijd ook
daarna langzamer te laten stijgen. Nu
geldt nog: voor elk jaar dat werknemers
gemiddeld langer leven, moet een jaar
langer worden gewerkt. In het Pensioenakkoord wordt gesuggereerd dat zes of
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extra geld in fondsen wordt gepompt.
Alles blijft bij hetzelfde. Dus ook de
manier waarop de verplichtingen en
bezittingen van een pensioenfonds worden berekend. Wellicht komt er wel wat
eerder indexatie, maar dus ook eerder een
korting. Gaat hiermee het vertrouwen in
het pensioen omhoog?
Uit een onderzoek in 2017 blijkt eigenlijk
dat deelnemers maar een ding willen:
zekerheid. Ca. 90% van de mensen geeft
aan een lagere uitkering te willen ruilen
tegen meer zekerheid, aldus het Sociaal
Cultureel Planbureau. Deelnemers beoordelen hun pensioenfonds op de uitkomsten. Zelfs jongeren en hoogopgeleiden
(die op zich positief zijn over keuzemogelijkheden) vinden de pensioenresultaten
belangrijker. Zolang de hoogte van het
pensioen niet verbetert, zal het lastig zijn
om het vertrouwen terug te winnen.

acht maanden beter zou zijn, maar dat een
adviescommissie vóór de volgende kabinetsformatie hierover moet rapporteren.
Het volgende kabinet zou dan op basis van
het advies een besluit kunnen nemen.

Noot:
Minister Koolmees zal laten onderzoeken
of de AOW-leeftijd op den duur minder
snel omhoog kan. Een meerderheid van de
Tweede Kamer riep de minister eind
november in een debat op tot zo’n onderzoek.
5. De boete op vroegpensioen wordt
verlaagd. Werkgevers moeten een boeteheffing betalen over het bedrag dat een
vroeggepensioneerde werknemer bij zijn
vertrek meekrijgt. Die ‘RVU-heffing’
bedraagt 52%. Het kabinet is bereid om
die boete het laatste jaar voor de AOWleeftijd te schrappen en in het tweede jaar
voor de AOW te halveren naar 26%.
6. Het kabinet reserveert jaarlijks
€ 100,- miljoen om het voor ZZP’ers
fiscaal aantrekkelijker te maken om
een aanvullend pensioen op te bouwen. Een verplicht pensioen voor ZZP’ers
komt er niet. Dat willen de werkgevers en
het kabinet niet.
(Vakcentrales willen pensioenopbouw
regelen voor ZZP’ers die door bedrijven
worden ingehuurd voor steeds dezelfde
klus, zoals postbezorgers, thuiszorgmedewerkers en maaltijdbezorgers.)
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Geen indexatie in 2019…
…maar ook geen korting
op je pensioen in 2019
De combinatie van niet-indexeren en miljarden euro’s in pensioenkassen is voor
velen een onbegrijpelijke paradox. Onbegrijpelijk omdat niet iedereen zich
realiseert dan ondanks die miljardenpot daar nog veel meer miljarendenverplichtingen tegenover staan. Verplichtingen niet alleen voor de ouderen van nu. Maar
ook voor de jongere generatie straks zonder eindloonregeling, zonder jarenlange
indexatie en met verlaagde opbouwpercentages.

Geen indexatie

Voor wie de ontwikkelingen in pensioenland volgt, is het niet echt verrassend. ABP
kan door de huidige financiële situatie de
aanvullende pensioenen in 2019 niet
verhogen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van 104,6% op 31 oktober 2018
niet voldoende. Dit had minimaal 110%
moeten zijn.

Kans op verlagen pensioenen (het zgn.
korten)

Deze dreigende wolk lijkt afgewenteld. De
kans dat ABP jouw pensioen in 2019 moet
verlagen, is uiterst klein. Maar voor de
komende jaren blijft die kans nog wel
aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot
en met 2020 onder 104,2% blijft, is pensioenverlaging onvermijdelijk.

De gemiste indexatie van 2009 tot en met 2018 is maximaal 15,92%.
Let op (gepensioneerden):
De AOW-uitkering is een afgeleide van het nettominimumloon. Dit bedrag wordt
jaarlijks aangepast aan de inflatie. En dat geldt dus ook voor de AOW-uitkering.

Wat is dekkingsgraad?
Een dekkingsgraad is een momentopname. Het laat de financiële situatie op dat ene
moment zien (een zgn. graadmeter voor de financieel gezondheid). Het is de verhouding
tussen de bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100% dan heeft ABP precies
genoeg geld om alle pensioen te betalen.
Wat is beleidsdekkingsgraad?
Voor besluiten maakt ABP gebruik van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of ABP
de pensioenen kan verhogen (indexatie) of moet verlagen (korten).
Hoe hoog was de dekkingsgraad de afgelopen 12 maanden?
November 2017		
103,7%
December			104,4%
Januari 2018			106,7%
Februari			105,3%
Maart				103,0%
April				104,4%
Mei				104,6%
Juni				104,1%
Juli				105,5%
Augustus			105,2%
September			105,9%
Oktober			102,1%
Gemiddelde van 12 maanden: 104,6%
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Wel stijging pensioenpremie
in 2019
De premie wordt in 2019 24,9%. Deze is nu
(2018) 22,9% en was in 2017 21,1%.

Hoe wordt de premie berekend?

De premie wordt berekend over jouw
pensioengevend salaris nadat deze verminderd is met de franchise.

Waarom een premiestijging?

Omdat de rente laag is, het verwachte
ABP-rendement de komende jaren lager
zal zijn en de levensverwachting van
deelnemers stijgt.

Wat betekent de premiestijging voor jou?
Niets voor de gepensioneerden. Wel heeft
het gevolgen voor werkenden en jouw
werkgever. De werkgever betaalt ca. 70%
van jouw pensioenpremie en ca. 30%
betaal jijzelf.
Stel dat je gemiddeld € 3.500,- bruto per
maand verdient, dan betaal je in 2019
€ 11,- netto per maand meer.
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Wat is pensioengevend salaris?

Je pensioengevend salaris wordt
elk jaar in januari vastgesteld en
bestaat uit:
• 12 keer je brutosalaris van
januari inclusief vakantiegeld
en eindejaarsuitkering
• vaste toelagen
• variabele toelagen van het jaar
daarvoor

Wat is franchise?

Dat deel van jouw salaris waarover
je géén pensioenpremie betaalt.
Over dat deel bouw je dus geen
ABP-pensioen op. Waarom niet?
Omdat je ook nog AOW krijgt van
de overheid.
In jouw UPO (Uniform Pensioen
Overzicht ABP) lees je hoe hoog de
franchise is.
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Lezersrubriek
Beste AC Rijksvakbonden,
De salarisverhoging van 1,4% door de
nieuwe CAO sector Rijk per 1 januari 2017
heeft terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2017, dus het gehele jaar 2017.
Naar mijn gevoel betekent dit ook een
verhoging van mijn pensioengevend salaris
voor geheel 2017.
Volgens P-Direkt is dit niet juist en wordt
de verhoging pas meegeteld in het jaarinkomen pensioen van 2018.
Groet, Nicole

Beste Nicole,
Eenmaal per jaar wordt het pensioengevend salaris vastgesteld (de zogenaamde
peildatumsystematiek). Dit gebeurt op
1 januari. Hier wordt zowel de pensioenpremie als de pensioenopbouw op gebaseerd. Loonsverhogingen of variabele
inkomensbestanddelen (zoals bijvoorbeeld de toelage onregelmatige dienst)
die later in dat jaar worden toegekend,
zijn dan pas weer vanaf het jaar daarop
vanaf 1 januari pensioengevend.

Uiteindelijk heeft AC Rijksvakbonden
toch succes behaald. In het laatste
onderhandelaarsakkoord over de
complexiteitsreductie is overeengekomen om dit per 2022 te veranderen in
maandaanlevering.

Een voorbeeld.
Een loonsverhoging die bijvoorbeeld op
1 februari 2017 wordt vastgesteld is door
deze systematiek pas vanaf 1 januari 2018
pensioengevend.

De salarisverhoging vanaf 1 januari
2017 tot 1 januari 2018 dient opgeteld
te worden bij het pensioengevend
inkomen van 2018. Dus vanaf 2018
wordt het nieuwe pensioengevend
inkomen automatisch inclusief de 1,4%.
Maar daarnaast dient ook de 1,4% van
2017 nog opgeteld te worden. AC
Rijksvakbonden zal in het Sector
Overleg Rijk controleren of dit ook wel
zo wordt uitgevoerd en dat dus inderdaad de salarisverhoging in 2017
opgeteld is bij het pensioengevend
inkomen van 2018.

Omdat deze systematiek niet past bij een
middelloonsysteem (en rijksmedewerkers
al zo’n tien jaar geleden zijn overgestapt
van een eindloon- naar een middelloonsysteem) pleit AC Rijksvakbonden al jaren
voor een systematiek van maandaanlevering. De werkgevers hebben zich hiertegen echter lange tijd verzet vanwege de
premiestijging die hiermee gepaard gaat
en de grotere administratieve lasten voor
de werkgever.
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Tot die tijd hebben we nog te maken
met de peildatumsystematiek en
hierover is voor de terugwerkende
kracht het volgende afgesproken:

Hartelijke groet,
Jouw vakbond
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Wist je dat...
•

uit de jaarlijkse pensioenmonitor van
Wijzer in Geldzaken blijkt dat nog
steeds een groot deel van de werkende Nederlanders (72 procent) eerder
wil stoppen met werken dan de
AOW-leeftijd?
Opvallend is dat vooral jongeren van
18-34 jaar eerder willen stoppen met
werken: ca. 80%.

•

Henriëtte de Lange per 1 januari 2019
de nieuwe Ombudsman Pensioenen
wordt?
De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en
geschillen over de uitvoering van een
pensioenreglement. De ombudsman
wordt op verzoek van de pensioenkoepels benoemd door de SER, met het
oog op onafhankelijkheid.
Meer info over de Ombudsman Pensioenen volgt in de volgende Pensioenbrief.

•

de AOW-leeftijd in 2024 op 67 jaar en 3
maanden blijft staan?

•

Dat je in 2019 nog steeds met 57 jaar
met PAS kunt gaan?
Dat je pensioenopbouw dan niet meer
is gebaseerd op 100% van je oude
salaris maar is gebaseerd op je nieuwe
gekorte salaris.
Indien je in 2019 met de PAS gaat op
58-jarige leeftijd dan is je pensioenopbouw wel 100% gebaseerd op het
oude salaris.
Let op: in 2020 kan je niet meer op
57-jarige leeftijd met de PAS gaan. Dat
kan dan pas op 58-jarige leeftijd.

Wil je weten wat deze korting betekent
voor je pensioenuitkering?
Neem contact op met het rijksbrede Team
Financiële Analyse op Maat (FOAM).
Zij kunnen persoonlijke info verstrekken
over de gevolgen voor je salaris, uitkering
of pensioen bij een verandering in je
werksituatie. Om een afspraak te maken,
kan je een e-mail sturen naar
contactcenter@p-direkt.nl.

•

ABP het pensioenreglement heeft vereenvoudigd?
Klik hier voor de link.
Heb je ook interesse in de bijlagen van het
ABP Pensioenreglement? Kijk dan hier.

•

Jij zelf jouw pensioen in MijnABP kan samenstellen?
Klik hier.

•

Jij vóór 1 januari actie moet ondernemen als
jij nog ergens een klein mini-pensioen hebt
(een pensioen van minder dan € 2,- bruto per
jaar)?
Klik hier voor meer info.
Daarnaast per 1 januari 2019 pensioenuitvoerders kleine pensioenen (dat zijn pensioenen
minder dan € 474,11 bruto per jaar in 2018)
voortaan kunnen samenvoegen en onderbrengen bij de pensioenuitvoerder waar
iemand op dat moment zijn pensioen opbouwt. Zij kunnen het ook laten staan als
klein pensioen.
Klik hier voor info.

Opmaak van deze nieuwsbrief: Chris Regtop
Nieuwsbrief Pensioen - December 2018
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