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         0. 

Voorwoord

Beste lezer, 
 
De kop van deze nieuwsbrief pensioen luidt: “Zolang mensen geen indexatie krijgen, blijft er 
wantrouwen”.  
Mensen worden steeds onzekerder over hun oudedagsvoorziening. Ook als je het nieuws over 
pensioenen niet goed volgt, weet je: er is gedoe over. De pensioenleeftijd stijgt, maar het bedrag dat 
je als pensioen krijgt, stijgt lang niet altijd meer mee met de prijzen. 
 
Indexatie sluipmoordenaar 
De indexatieachterstand bij ABP was eind 2014 opgelopen tot een kleine 10%. 
En ook de komende jaren, zo heeft ABP al laten weten, zal je pensioen niet worden geïndexeerd. 
Dat is de sluipmoordenaar voor je oude dag. 
 
Herstel vertrouwen 
Het belangrijkste probleem dat moet worden opgelost, is het herstel van vertrouwen in je pensioen.  
Wat mag je verwachten? Waarom is de rente zo’n grote bepalende factor? Hoe staat het dan met de 
ABP rendementen? Want die rendementen zijn voor ABP heel behoorlijk. Waar blijft dat geld?  
 
Werknemers en gepensioneerden hebben gedacht dat de pensioenen jaarlijks geïndexeerd zouden 
worden. Nu dit onjuist blijkt te zijn, staat het vertrouwen onder druk. Koopkrachtbehoud blijkt 
voorwaardelijk. 
  
In deze Nieuwsbrief meer info hierover. 
 
Rest ons jullie allen alvast mooie kerstdagen te wensen en een heel goede gezondheid voor 2016. 
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1. 

Sluipmoordenaar indexatie 
 

Het is duidelijk dat ABP last heeft van de aanhoudend lage rente. 
Hoe lager die rente, hoe hoger de verplichtingen die op de ABP-balans moeten worden gezet. 
Dit drukt de dekkingsgraad omlaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe rekenrente verlaagd van 4,2% naar 3,3% 
De werkelijke rente is al jarenlang extreem laag en naar verwachting zal deze de komende jaren niet 
veel stijgen. De vaste rekenrente van 4,2% was gebaseerd op de veronderstelling dat over een 
termijn van 20 jaar de rente rond die waarde zou schommelen. Die veronderstelling is achterhaald, 
zo stelt de toezichthouder van pensioenfondsen, De Nederlandse Bank (DNB). Daarom verlaagde de 
toezichthouder op 15 juli 2015 de rekenrente, namelijk de inschatting van de rentestanden voor de 
lange termijn, ook wel Ultimate Forward Rate (UFR) genoemd. 
De UFR ging op dat moment van 4,2% naar 3,3%.  

Dekkingsgraad 
De dekkingsgraad laat zien of een fonds genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en 
in de toekomst te betalen.  
 
Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld. Maar pensioenfondsen zijn 
wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het 
financieel slechter gaat. 
 
Vanaf 110% mag er gedeeltelijk worden geïndexeerd en dan nog alleen als het fonds 
met enige zekerheid kan zeggen dan indexatie niet eenmalig zal zijn, maar 
toekomstbestendig. 
 
Pas als een fonds helemaal gezond is, mogen de pensioenen weer volledig worden 
geïndexeerd. Dat is mogelijk rond een dekkingsgraad van ongeveer 130%.  
Voor het herstel van de gemiste indexatie over de eerdere jaren (na-indexatie) zijn de 
eisen nog zwaarder. 
 
Positief is dat door de nieuwe rekenregels (nieuw Financieel Toetsingskader oftewel 
nFTK) pensioenfondsen niet direct drastisch hoeven te ‘korten’ als ze onder de 104,2% 
komen. Een eventuele verlaging mag over 10 jaar gespreid worden. 
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Waarom besloot DNB tot verlaging van de rekenrente?  
De Nederlandse Bank doet dit zodat pensioenfondsen hun huidige verplichtingen realistischer 
waarderen. De nieuwe UFR is nu overigens geen inschatting van DNB meer, maar wordt gebaseerd 
op de lange-termijnvoorspellingen van de rente uit de markt over de afgelopen 120 maanden. Dit 
gemiddelde bedraagt nu 3,3%, maar zal de komende tijd verder dalen omdat de huidige rente lager 
ligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe is het nu? 
Niet rooskleurig. 
Verlaging van de rekenrente betekent dat de pensioenfondsen meer vermogen moeten oppotten om 
aan hun verplichtingen te voldoen. Daarnaast zijn enkele maanden geleden de beurzen onderuit 
gegaan.  
De dekkingsgraad van ABP is gekelderd naar 99,3% (stand 31 oktober 2015) 
ABP zat eind 2014 al op een kleine 10% aan door de jaren heen gemiste indexatie. Ook de komende 
jaren zal er geen indexatie volgen. Maak de optelsom en je komt eind 2020 in de buurt van 20%. 
Geen indexatie is dus zeker een sluipmoordenaar van je pensioen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meer info over de actuele situatie van ABP → klik hier of zie https://www.abp.nl/over-
abp/financiele-situatie/actuele-financiele-situatie/ 

https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/actuele-financiele-situatie/
https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/actuele-financiele-situatie/
https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/actuele-financiele-situatie/
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               2. 

Lezersrubriek 
 
Vraag 
Beste Redactie 
Klopt het dat zelfs over de moeilijkste beleggingsperiode (vanaf 2000), waarin de marktrente ook niet 
spectaculair hoog is geweest, het gemiddelde rendement van ABP boven de 6% uitgekomen is? 
Dat doet de vraag rijzen in hoeverre het reëel is dat de rekenregels zo sterk op de marktrente 
gebaseerd zijn. Is de wetgever doorgeschoten? De rentestand laten we nu wel heel hard doortikken. 
Martin  
 
 
 
 
 
Antwoord 
Beste Martin, 
Onderstaand een overzicht van het ABP over het rendement over ruim 20 jaar. Je ziet hierbij dat het 
rendement erg varieert maar over de afgelopen twintig jaar heeft ABP een rendement van ongeveer 
7% op jaarbasis behaald. 
 

 ABP rendement 

1993 16,5% 

1994 -1% 

1995 16,4% 

1996 11,8% 

1997 11,9% 

1998 12,9% 

1999 10% 

2000 3,2% 

2001 -0,7% 

2002 -7,2% 

2003 11% 

2004 11,2% 

2005 12,8% 

2006 9,5% 

2007 3,8% 

2008 -20,2% 

2009 20,2% 

2010 13,5% 

2011 3,3% 

2012 13,7% 

2013 6.2% 

2014 14,5% 

2015 (t/m 3e kwartaal) 0,8% 
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De reden dat ondanks de prestatie van het ABP het pensioen toch niet waardevast blijkt te zijn, komt 
vooral door de lage rente. Om het verwachte rendement op het vermogen te bepalen, moeten 
pensioenfondsen voor het bepalen van de dekkingsgraad gebruikmaken van de marktrente. 
 
Hoe hoger de marktrente, hoe hoger het verwachte rendement. Maar ook: hoe lager de marktrente, 
hoe lager het verwachte rendement. Er moet nu meer geld worden gereserveerd om alle pensioenen 
uit te kunnen keren. 
 
Waarom gaat de rekenrente dan niet meer omhoog? 
Daar zitten risico’s aan.  
Als de rendementen enorm aantrekken, is dat in de toekomst geen probleem. Als die tegenvallen of 
als er nog een financiële dip komt, is het een probleem. 
En als de rente uiteindelijk lager uitvalt dan nu wordt ingeschat, is er niet genoeg geld in kas om alle 
spaarders het pensioen te geven dat ze verwachten. Dit treft vooral jongeren. De toezichthouder van 
pensioenfondsen, De Nederlandse Bank, hanteert dan ook strikte voorwaarden voor het rekenen 
met een hogere rente. 
 
Jouw vakbond 
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          3. 
Hoe kan de dekkingsgraad 

stijgen? 

Hoe worden vermogen en 

pensioenverplichtingen beïnvloed? 
 
 
Simpel gezegd stijgt de dekkingsgraad als het vermogen groeit of de verplichtingen van ABP 
afnemen. 
 
Maar wat beïnvloedt het vermogen?  
Rendement en premie. Maar rendement is een veel belangrijkere factor voor het opkrikken van het 
vermogen.  
Door de lage rente, het sterk gegroeide ABP-vermogen (ca. 345 miljard euro) en de vergrijzing binnen 
het deelnemersbestand, is de invloed van de premie beperkt. Zo leidt een premieverhoging van 1% 
tot slechts een verbetering van de dekkingsgraad met 0,1%. 
Overigens is de premie voor je ouderdomspensioen in 2015: 19,6% van je pensioengevend salaris. 
 
En hoe worden verplichtingen beïnvloed? 
Een zeer belangrijke factor is de rente.  
Afname van 1%-punt leidt tot verlaging van de dekkingsgraad met 12%. 
Is de rente laag (waardoor ook het rendement lager uitvalt), dan stijgen de verplichtingen. 
ABP moet dus met hogere verplichtingen rekenen om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen 
voldoen. 
Kortom: er moet meer geld gereserveerd worden. 
 
Maar ook de levensverwachting is van invloed op de verplichtingen alsmede de indexatie-ambitie. 
Bij een hogere levensverwachting nemen de verplichtingen fors toe want als mensen langer leven, 
zal ABP langer pensioen moeten uitkeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: 
Onder de verplichtingen vallen niet alleen de pensioenen die ABP op dit moment uitbetaalt, 
maar ook de pensioenen die ABP in de toekomst moet uitbetalen. 
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         4. 

Greep uit de ABP-kas voor CAO 

Rijk? 

 
Heeft er voor de salarisverhoging cao Rijk 2015-2016 een greep uit de ABP-kas plaatsgevonden 
zoals in de jaren 80? 
Nee, er wordt geen geld aan het bestaande vermogen van het ABP onttrokken. 
 
De greep uit de kas zoals in de jaren 80 is gebeurd, bestond uit het beperkt afdragen van 
pensioenpremies. Er zijn toen te lage pensioenpremies betaald. Tegenwoordig kan dit niet meer. De 
toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) schrijft regels voor aan pensioenfondsen.  
 
Een regel is dat ten minste een kostendekkende premie moet worden geheven. Die kostendekkende 
premie moet toereikend zijn om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen.  
 
Met de ‘loonruimteovereenkomst publieke sector 2015-2016’ is afgesproken dat niet meer premie 
betaald wordt dan deze kostendekkende premie. Er worden dus wél voldoende premies afgedragen. 
Daarom is het geen greep uit de kas. Wel is afgesproken om de komende 5 jaar geen extra premie 
bovenop deze kostendekkende premie te heffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostendekkende pensioenpremie 2016 mogelijk toch omhoog 
Overigens is het nog maar de vraag of de nieuwe kostendekkende pensioenpremie voor 2016 
inderdaad ook lager zal worden. Dit bepaalt ABP namelijk (eind november) en niet de werkgever en 
bonden. 
 
Bij het bepalen van de kostendekkende premie worden door ABP ook factoren betrokken zoals 
levensverwachting, dekkingsgraad en verwacht rendement. De AC Rijksvakbonden verwachten dan 
ook een premiestijging. 
 

NB: 
Premie is overigens geen effectief middel meer om de dekkingsgraad van ABP te verbeteren. 
Voor verbetering van de dekkingsgraad is vooral de rente bepalend. 
Zo leidt een premieverhoging van 1% tot een verhoging van de dekkingsgraad met ca. 0,1%. 
Een stijging van de rente met 1% leidt tot een verhoging van de dekkingsgraad met ca. 12%. 
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           5. 
Blik in de toekomst:  

hoe zie jij eruit als je 70 bent? 
 
Ons brein ziet de oudere die we ooit worden als vreemde. Waarom zou je dan iets regelen?  
Als je aan jongeren vraagt waar ze aan denken bij het woord ‘oudere’ dan komen ze vaak niet aan 
met ‘lange vakanties’, ‘golfen’. Maar ze denken eerder aan ‘ziekte’, ‘ongemakken’. Dat is dus niet een 
periode van je leven waar je graag aan denkt. Uit neurologisch onderzoek onder 20-ers in de VS in 
2009 blijkt dat het brein van jongeren geen onderscheid maakt tussen de oudere die ze zelf ooit 
zullen worden en volstrekt vreemden. Als ze dachten aan ‘sparen voor als ik oud ben’, vertoonden ze 
dezelfde hersenreactie als bij de gedachte ‘geld geven aan een onbekende’.  
Bij 30-ers en 40-ers is de belangstelling voor het eigen leven als oudere nauwelijks groter. 
Kortom: je denkt pas na over je pensioen als dat dichtbij komt. 
 
Wat ook meespeelt: pensioen is een uitgestelde beloning en daar houden mensen niet van 
Als je moet kiezen tussen vandaag Euro 100 of over 3 jaar Euro 200? Wat kies jij? 
Uit onderzoek blijkt dat de meesten dan kiezen voor de Euro 100 nú. Door het uitstel daalt in ons 
hoofd de waarde.  
Maar in het uitstellen over nadenken over de oude dag, zijn veel mensen juist weer heel goed. Eens 
goed nagaan hoe het zit met je pensioen en misschien iets extra’s regelen, kan morgen nog wel. En 
ook overmorgen. 
 
Foto als 70 jarige helpt 
Uit Amerikaans onderzoek onder jongeren in 2011 blijkt dat het helpt als jongeren een 
gemanipuleerde foto van zichzelf zien als 70 jarige. Je bent dan eerder geneigd om geld opzij te 
zetten voor later. 
De confrontatie met je toekomstige ik (waardoor je je kunt voorstellen hoe het is om oud te zijn) zou 
een goede prikkel zijn om meer te denken over je pensioen en actie te ondernemen.  
Hoe duidelijker en concreter de voorstelling van de toekomst is, des te meer zijn mensen bereid nu 
genoegen te nemen met minder bestedingsruimte ten behoeve van een beter inkomen (pensioen) 
later. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe zie jij eruit als je 70 bent? 
Op de onderstaande website kan je via een webcam een face retirement foto van jezelf 
maken. http://faceretirement.merrilledge.com/  
 

http://faceretirement.merrilledge.com/
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         6. 
Deeltijdpensioen, hoe hoog is dan 

mijn pensioenuitkering? 
 
 
Ga je eerder met volledig pensioen? 
Dan is de hoogte van je pensioenuitkering wellicht best even slikken. De rest van je leven krijg je 
bruto elk jaar ca. 7% minder geld uitgekeerd (gemiddelde norm).  
Ga je met deeltijdpensioen, dan lever je veel minder in. 
Je laat je pensioen in dat geval niet vanaf het begin volledig uitkeren maar slechts voor 1 of 2 dagen 
per week. Ook blijf je pensioen opbouwen op de dagen dat je wel werkt. 
 
Wil je de consequenties voor jouw pensioen weten?  
Kijk dan op MijnABP (houd je DigiD-inloggegevens bij de hand). 
Zo kom je er achter hoe jouw deeltijdpensioen eruitziet en hoe hoog je ouderdomspensioen straks is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is financieel haalbaar? 
Ga voordat je definitief besluit of je met deeltijdpensioen gaat, eerst na of het financieel haalbaar is.  
Als je inkomen lager is, kom je misschien in een andere belastingschijf terecht. Dan betaal je wel 
minder belasting maar krijg je ook minder hypotheekrenteaftrek. 
Als je eenmaal AOW ontvangt, betaal je minder belasting. Het kan ook zijn dat je door een lager 
pensioeninkomen recht hebt op zorg- of huurtoeslag. 
 
Breng dus al je inkomstenbronnen maar ook je uitgaven die je kunt verwachten in kaart.  
Dat kan bijvoorbeeld via www.pensioenschijfvanvijf.nl.  
 

Let op: 
Het is mogelijk dat je in MijnABP nog geen berekening kan maken als je gedeeltelijk met ABP 
KeuzePensioen wilt. Wel kan ABP je dan persoonlijk helpen. Zie voor telefoonnummer: 
https://www.abp.nl/contact/bel-ons.aspx 
 

http://www.pensioenschijfvanvijf.nl/
https://www.abp.nl/contact/bel-ons.aspx
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                     7. 
        Bereik jij straks nog wel  

een pensioenuitkering  

van 76% middelloon (norm)? 
 
 
Per 1 januari 2015 mag je per jaar minder belastingvrij pensioen opbouwen. Deze verlaging in 
opbouw is de afgelopen jaren stapsgewijs verlopen.  
De opbouw kon omlaag, zo vond het kabinet, omdat de gemiddelde Nederlander langer leeft en 
daardoor ook langer kan werken. 
Je moet dus langer doorwerken om straks hetzelfde pensioen te krijgen. 
 

Pensioengevend inkomen Opbouwpercentage in 2015 

Tot ca. Euro 37.000 1,701% 

Boven ca Euro 37.000 1,875% 

 
 
Is dit realistisch 
Nee. 
Uit onderzoek blijkt dat het percentage mensen dat 76% van het gemiddelde loon als pensioen zal 
ontvangen, is gedaald. Verwacht wordt zelfs dat in Nederland zo’n 56% die norm naar verwachting 
niet zal halen. 
Een reden hiervoor is de invloed van de jarenlange bevriezing van de pensioenen (het niet kunnen 
indexeren). 
 
Standpunt AC Rijksvakbonden 
Het pensioen voor jongeren komt veel lager uit dan de regering tot nu toe beweert. 
Het kabinet schetst een te rooskleurig en niet realistisch beeld. Jongeren zullen veel langer dan de 
ouderen van nu ononderbroken moeten doorwerken om tot een 76% middelloon te kunnen komen.  
De praktijk is dat maar weinig jongeren zo’n lange periode zonder onderbreking pensioenpremie 
afdragen. Verder is het niet realistisch uit te gaan dat er jaarlijks indexatie plaatsvindt nu er de 
afgelopen jaren niet is geïndexeerd en ook de komende jaren bij ABP geen indexatie zal plaatsvinden. 
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        8.  

AOW en de toekomst 
 
AOW aanspraken in 6 jaar tijd verdubbeld 
Hoe hoog is het bedrag dat aangehouden zou moeten worden om de AOW-aanspraken te 
financieren? Geen idee? 
Je bent niet de enige. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft dit nu voor het eerst berekend:  
Aanspraken op AOW voor 1/1/2014 komen uit op Euro 1356 miljard 
(de AOW-aanspraken in 2008 bedroegen Euro 797 miljard). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2014 bedroegen de uitgaven voor de AOW 34 miljard euro. Sinds 2008 zijn de uitgaven met meer 
dan een kwart gestegen. De stijging van de AOW-uitgaven is het gevolg van de vergrijzing en gaat dan 
ook nagenoeg gelijk op met de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden 
 
Terwijl de uitgaven stegen, daalden de laatste jaren de premie-inkomsten. De ontvangen premies 
dekten in 2014 slechts 69%van de AOW-uitgaven. Dit tekort wordt door de overheid aangevuld, waar 
elke belastingbetaler aan bijdraagt. 
 
Is dit nog betaalbaar? 
Blijft de AOW voor iedereen gelijk? Of wordt zij straks inkomensafhankelijk of gekort als je 
vermogend bent? 
Helemaal uit te sluiten is dit nooit. 
Maar als een kabinet om politieke redenen de AOW inkomensafhankelijk maakt, staat het hele 
stelsel van het aanvullend pensioen op drijfzand, want aanvullende pensioenregelingen gaan ervan 
uit dat iedereen een AOW-uitkering krijgt. Ook zeer vermogende mensen krijgen nu AOW. Dat is tot 
nu toe niet ter discussie gesteld. 
De kans dat de overheid de AOW helemaal afschaft, is nihil. In dat geval zou de overheid 
gepensioneerden zonder enige pensioenvoorziening een bijstandsuitkering moeten verstrekken die 
even hoog is als de AOW. 
 
Op welke leeftijd krijg je AOW? 
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018. En 67 jaar in 2021. 
Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. 
Klik hier of kijk op https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp en je 
krijgt een indicatie wanneer je met AOW kan.  
 
 

Om meer inzicht te krijgen in de betaalbaarheid van de AOW is door het CBS een statistiek 
opgezet van de aanspraken op de AOW. Het gaat hierbij om de hoeveelheid geld die nodig is om 
aan de huidige aanspraken te voldoen. Die aanspraken worden als het ware bevroren, maar er 
wordt wel gedaan of die aanspraken pas in de toekomst (vanaf het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd) worden uitgekeerd.  

https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp
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         9. 

Vernieuwde MijnABP 
 
Een goed pensioen … daar moet je ook zélf iets aan doen 
Nadenken bijvoorbeeld. Heb je al eens ingelogd op je MijnABP of gekeken naar 
http://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/ ? 
Niet uitstellen omdat je niet weet waar te beginnen of je laten leiden door de waan van de dag. 
Gewoon doen! Stel dat je zou willen stoppen op je 63e? Op welk bedrag kan je dan rekenen? 
Kan je nog bijsparen? 
 
ABP heeft MijnABP vernieuwd 
Plannen van pensioen is eenvoudiger geworden: je ziet direct de invloed van bijvoorbeeld eerder of 
later stoppen met werken. Bovendien zijn relevante documenten altijd en overal beschikbaar. 
 
Nog niet alle rekenmodules zijn beschikbaar in MijnABP 
Nog niet alles is gereed → zie de onderstaande tabel. 
 

Doelgroep Oplostermijn 

Een aantal deelnemers met pensioenopbouw 
vóór 1-1-2008. 

4e kwartaal 2015 

(gewezen) Deelnemers die vóór 1-1-2015 met 
deeltijd pensioen zijn gegaan.  

Nog niet bekend 

Gewezen deelnemers die gekozen hebben voor 
uitruil ouderdomspensioen naar 
partnerpensioen. 

Medio 2016 

Restgroep (bijv. gemoedsbezwaarden, gewezen 
deelnemers met een waardeoverdracht naar 
een andere pensioenuitvoerder, gewezen 
deelnemers die het pensioen op de 
pensioendatum hebben afgekocht). 

Nog niet bekend 

 
 
Waarom kiest ABP ervoor dat je voortaan alleen met DigiD kan inloggen op MijnABP? 
Websites als MijnABP moeten voldoen aan hogere beveiligingseisen van de Nederlandsche Bank 
(DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Met het oude eigen inlogsysteem kon ABP niet meer 
voldoen aan de hogere beveiligingseisen. DigiD biedt de gewenste veiligheid wel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/
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Hoe kan het dat de bedragen in de nieuwe rekenmodule van MijnABP 
afwijken van de oude? 
De bedragen zijn nu anders samengesteld: 

 er zit geen AOW-bedrag meer in het pensioenbedrag. ABP toont dat nu los van elkaar. 

 ABP toont nu meteen het tot nu toe opgebouwde bedrag. Voorheen was dat het te bereiken 
bedrag. 

 er is geen ANW-compensatie meegenomen in het nabestaandenpensioen. 

 het zijn nu netto bedragen. 

 de bedragen zijn afgerond. 
  
Kan je op MijnABP een berekening maken als je gedeeltelijk met ABP KeuzePensioen wil? 
Nee, helaas is deze mogelijkheid nog niet beschikbaar op MijnABP. Wel kan ABP je persoonlijk 
helpen. Zie voor telefoonnummer: https://www.abp.nl/contact/bel-ons.aspx 
 
Hoe kan het dat de bedragen op jouw pensioenoverzicht afwijken van MijnABP? 
Op je pensioenoverzicht zie je de brutobedragen die je ontvangt bij pensionering of 
arbeidsongeschiktheid en die jouw partner en/of kinderen ontvangen als jij overlijdt. Deze bedragen 
zijn berekend op basis van jouw gegevens op 31-12-2014. In MijnABP zie je de bedragen die zijn 
berekend op basis van jouw huidige gegevens. 
  
Waarom staat bij de ex-deelnemer het ABP Nabestaandenpensioen niet meer in het UPO (Uniform 
Pensioen Overzicht)? 
De AFM (Autoriteit Financiële Markt) schrijft voor hoe ABP een UPO moeten opstellen. Daarom staat 
het nabestaandenpensioen na einde dienstverband niet meer vermeld. ABP vindt het wel belangrijk 
je te attenderen op het wegvallen van het risico gedekt nabestaandenpensioen. Daarom besteed 
ABP hier aandacht aan in de toelichting bij jouw UPO. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Waar vind je op MijnABP jouw diensttijdoverzicht? 
Klik in het beginscherm op ‘Volledig pensioenoverzicht’. Scrol daarna naar ‘Opbouw van uw 
ouderdomspensioen’. Klik bij ‘Opgebouwd bij ABP’ op ‘Diensttijdoverzicht ABP’. 
Uw diensttijdoverzicht nodig voor uw jubileum? 
ABP houdt alleen de periodes bij die meetellen voor jouw ABP-pensioen. Het kan zijn dat je voor het 
berekenen van jouw dienstjubileum gegevens mist. Neem in dat geval contact op met je (oude) 
werkgever(s). Je huidige werkgever bepaalt welke diensttijd in aanmerking komt voor jouw 
dienstjubileum. 
 

 
 
 

https://www.abp.nl/contact/bel-ons.aspx
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         10.  

Wist je dat? 
 

 Dat een bloedtest om kanker op te sporen, een effect kan hebben voor het pensioen? 
Eind oktober maakten wetenschappers van het VU Medisch Centrum bekend dat ze mogelijk een 
techniek hebben ontwikkeld waarmee kanker in een vroegtijdig stadium kan worden opgespoord 
in een druppel bloed. 
Dit kan een effect hebben voor op de levensverwachting. 
Want als mensen langer leven moeten pensioenfondsen ook langer pensioen uitkeren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dat eerder onderzoek van het CBS uit 2009 heeft laten zien dat medische ontwikkelingen de 
levensverwachting een flinke impuls hebben gegeven? 
Dalende sterftecijfers in het verleden zijn o.a. het resultaat van allerlei verbeteringen in de 
gezondheidszorg. Maar vooral een gezondere levensstijl kan de levensverwachting nog snel en 
aanzienlijk opschroeven. Niet roken, geen alcohol, voldoende nachtrust, gezond eten en veel 
bewegen zijn daarvoor het bekende recept. 
 

 Dat in Nederland in 2014 er 3,1 miljoen gepensioneerden waren? 
Dat het aandeel gepensioneerden onder de totale bevolking daarmee 18,4% is? 
 

 Dat je in januari weer in gesprek kunt gaan met het bestuur van ABP op 1 van de 
bijeenkomsten in het land, speciaal voor gepensioneerden?  
Dat de december-bijeenkomsten al binnen enkele dagen helemaal vol waren? 
Daarom heeft ABP besloten ook in januari gratis informatiesessies te geven. 
Houd de site van ABP (www.abp.nl/bijeenkomsten) en de ABP Nieuwsbrief in de gaten als je een 
ABP informatiebijeenkomst wilt bijwonen.  
 

http://www.abp.nl/bijeenkomsten
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 Dat in 2015 de opbouw van het nabestaandenpensioen (dat bij overlijden op of na 67 jaar 
wordt uitgekeerd) is verhoogd naar 50%?  
Dit was ongeveer 35%. 
Dat vanaf 2016 het nabestaandenpensioen bij overlijden op of na 67 jaar voor iedereen verder 
wordt verhoogd naar 70% van het ouderdomspensioen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dat de kosten die het ABP maakt voor het uitvoeren van de pensioenregeling Euro 88 per jaar 
per deelnemer bedragen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dat door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd de `overbruggingsuitkering AOW-gat` 
wordt aangepast?  
Eigenlijk zou de uitkering in 2019 stoppen. Maar dit wordt 2023. Ook de voorwaarde dat je voor 
1 januari 2013 met VUT of vroegpensioen bent gegaan, wordt aangepast.  
Als je een uitkering kunt krijgen, ontvang je op zijn vroegst in november 2015 een brief van de 
SVB (Sociale Verzekeringsbank).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NB:  
verdiende je in 2015 minder dan Euro 29.418,72?  
Dan is de opbouw van je nabestaandenpensioen in 2015 al verhoogd tot 70%. 

NB: 
Meer info vind je op de site van de Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl 
In een eerdere Pensioenbrief is ook aandacht besteed aan het AOW-gat:  

→ klik hier of ga naar → http://www.rijksvakbonden.nl/pensioen  

http://www.svb.nl/
http://www.rijksvakbonden.nl/pdf/pensioen/Pensioenbrief%20AC%20Rijksvakbonden%20juli%202014.pdf
http://www.rijksvakbonden.nl/pensioen

