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 Zonder toestemming van de auteur is het niet toegestaan deze brochure geheel of gedeeltelijk te verspreiden. 
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1. Verantwoording. 

Onderstaande tekst is een schriftelijke weerslag van voorlichtingsbijeenkomsten over 

pensioenen die ik regelmatig geef. Deze voorlichting gaat over pensioenen in het algemeen 

maar vanwege de samenstelling van de gezelschappen ligt de nadruk enigszins op de 

regelingen zoals die gelden bij de overheid, onderwijs en zorg. Algemene voorlichting 

betekent, dat er sprake is van een vereenvoudiging om deze uiterst complexe materie 

inzichtelijk te maken voor een breed publiek. Er staan een aantal tips in maar het is niet de 

bedoeling dat deze brochure wordt aangemerkt als een stuk dat kan worden gebruikt voor een 

individueel advies. Daarvoor dient u zich te wenden tot uw eigen administratie, de 

administratie van de pensioenuitvoerder(s) of officiële adviseurs op dit terrein. Het voordeel 

van de tekst is dat u beter kunt begrijpen welke vragen u kunt of moet stellen. De 

vereenvoudiging die noodzakelijk is leidt er ook toe dat men in individuele gevallen aan u 

meedeelt, dat het in dat concrete geval net iets anders of complexer ligt. De hoofdlijnen vindt 

u echter terug in dit stuk. Het zal duidelijk zijn dat vanwege het karakter van dit stuk hieraan 

geen rechten kunnen worden ontleend. Er verandert de laatste tijd erg veel in de 

pensioenregelingen en de wettelijke kaders. Daarom probeer ik deze brochure steeds aan te 

passen aan de recente ontwikkelingen. 

 

2. Inleiding. 

Over pensioenen wordt de laatste tijd veel gepraat en veel mensen hebben er meningen over. 

Wat opvalt is dat er een groot gebrek is aan basiskennis op dit gebied en dat door het gebrek 

aan deze kennis uitlatingen worden gedaan die soms wel met een kilo zout genomen moeten 

worden. Deze brochure heeft de bedoeling om wel een basis te leggen zodat men weet 

waarover gesproken wordt en wat bepaalde zaken betekenen of hoe men zaken moet 

inschatten. Daarbij is niets absoluut; er zullen de komende tijd veel veranderingen optreden. 

Met voldoende basiskennis weet men die echter op hun juiste waarde te schatten. 

 

Bij de opstelling van deze brochure is rekening gehouden met ontwikkelingen tot 1 februari 

2014 en verder met enkele opvallende voorstellen van de laatste maanden. Waar dat mogelijk 

is wordt echter ook gekeken naar zaken die in de naaste toekomst zouden kunnen gebeuren. 

Het zal echter duidelijk zijn, dat daarover minder zekerheid bestaat. 

 

3. De historie. 

Voorheen, en in ontwikkelingslanden is dat nog gebruikelijk, waren de kinderen belast met de 

zorg voor hun ouders als deze op hogere leeftijd kwamen. Als er geen kinderen waren, dan 

betekende dit bijna altijd een vroege dood voor mensen of opname in een inrichting (voor 

armen en behoeftigen). De bejaardenhuizen avant la lettre maar ook de begijnhoven e.d. Men 

was dan overgeleverd aan de goedgeefsheid van de gemeenschap. In slechte economische 

tijden liet die nogal na met vaak grote gevolgen voor de ouderen. Jongeren betaalden in dit 

model voor de ouderen! 

 

De eerste pensioenregeling werd ingevoerd tijdens de regering van Otto von Bismarck na de 

Frans-Duitse oorlog van 1870. Oorlogen hebben vaak tot gevolg dat leeftijdscohorten 

grotendeels wegvallen. Vooral in de oorlog van 1914-1918 was dat in het grootste deel van 

Europa het geval. Was het tot dan gebruikelijk dat de jongeren voor de ouderen moesten 

zorgen dan maakte de oorlog dat bijna onmogelijk. Hoewel nogal dictatoriaal ingesteld, heeft 

de ijzeren kanselier na de Frans-Duitse  oorlog veel sociale maatregelen genomen waaronder 

de instelling van een pensioenstelsel. Dat gold toen vanaf 70 jaar (Bismarck zelf was toen al 

ouder) maar de leeftijd werd kort daarna verlaagd tot 65 jaar. Die leeftijd is in heel Europa 

lang het uitgangspunt gebleven. 



 

Op die vaste pensioenleeftijd zijn wel veranderingen aangebracht die zorgden voor een 

eerdere pensioenleeftijd voor mensen die bepaalde beroepen uitoefenden. Denk maar aan 

mensen uit de koloniën (tropenjaren) of met zware beroepen (mijnwerkers). Het uitgangspunt 

was immers dat men het hele leven hetzelfde beroep uit bleef oefenen en in sommige gevallen 

was het niet reëel om pas op de leeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan. Deze afwijkende 

pensioenleeftijden komen we in alle landen tegen maar niet altijd voor dezelfde beroepen of in 

gelijke mate. In de jaren 70 van de twintigste eeuw is daar nog het vroegpensioen bijgekomen 

(VUT/FPU). Dat was van origine een werkgelegenheidsmaatregel (ouderen maken plaats voor 

jongeren) maar men heeft het een zo goede marketing meegegeven dat mensen het als een 

recht zijn gaan beschouwen. De afgelopen jaren zijn deze prepensioenen in de meeste landen 

weer afgeschaft of beperkt. Dat heeft wel veel moeite gekost. In een van de paragrafen  hierna 

wordt uitgelegd waarom het niet anders kan. 

 

In Nederland kennen we een basispensioen (AOW) dat de vorm van een volksverzekering 

heeft gekregen. Dat betekent dat er geen relatie is met een periode dat men daadwerkelijk in 

het arbeidsproces actief is geweest. Binnen bepaalde grenzen geldt het voor iedere inwoner. 

Let op dit is niet in elk land het geval. Vooral in grensstreken wordt men nogal eens 

geconfronteerd met afwijkende regelingen die voor betrokkenen erg slecht uit kunnen pakken 

omdat ze niet op elkaar zijn afgestemd.. 

 

4. De drie pijlers van ons pensioenstelsel. 

In de pensioenwereld stelt men vaak dat ons stelsel is opgebouwd uit drie pijlers. Dat is een 

ongelukkige beeldspraak omdat de gemiddelde burger dan denkt aan een soort driepootkruk 

terwijl in werkelijkheid sprake is van kolommen die je op elkaar kunt stapelen. Die driedeling 

bestaat ook in de ons omringende landen maar elk onderdeel op zich wordt verschillend 

ingevuld. In enkele gevallen zal verwezen worden naar de vorm waarin in andere landen het 

pensioen is geregeld. 

 

De eerste ‘pijler’ wordt gevormd door een algemeen basispensioen. Een pensioen dat geldt 

voor iedereen. In veel andere landen bestaat dit basispensioen alleen voor diegenen die ook 

daadwerkelijk gewerkt hebben of een werkloosheidsuitkering ontvangen hebben. Nederland 

heeft ervoor gekozen om dit basispensioen – AOW – de vorm van een volksverzekering te 

geven. Enerzijds betekent dit dat iedereen er recht op heeft binnen bepaalde grenzen maar 

anderzijds betekent het ook dat de kosten bestreden worden door een heffing op alle 

inkomstenbronnen en niet alleen op loon. Vóór de AOW leeftijd is dat grotendeels (65%) via 

een afzonderlijke schijf in het belastingstelsel en het restant via de normale inkomsten-

belasting dus inclusief het progressieve tariefstelsel. De hoogte van de AOW uitkering wordt 

in principe afgeleid van het wettelijk minimumloon en omdat iedereen deze AOW ontvangt 

hoeft over dat deel van het inkomen geen aanvullend pensioen te worden opbebouwd (zie 

hierna bij pijler 2). 

 

Wat men verder nog moet weten is dat de AOW opgebouwd wordt over 50 jaar (2% per jaar) 

die voorafgaan aan de AOW leeftijd (gaat nu geleidelijk naar 67) maar dat de jaren die men 

buiten Nederland heeft doorgebracht niet meetellen tenzij daarover vooraf afspraken zijn 

gemaakt en gedurende die afwezigheid (extra) premie in Nederland wordt betaald (vrij hoog). 

De gedachte hierachter is dat mensen die in het buitenland werken daar recht op het daar 

geldende basispensioen opbouwen. Een buitenlander die pas op de leeftijd van 22 jaar naar 

Nederland komt bouwt als straks de leeftijd op 67 jaar ligt vijf jaar minder op en dus ligt de 

AOW dan 10% lager dan bij iemand die altijd in Nederland gewoond heeft. 

 

De tweede pijler is het aanvullend pensioen dat verreweg de meeste werknemers opbouwen 

via afspraken in hun CAO. Van de loonruimte wordt een deel opzij gezet - meestal een deel 

door de werkgever en een deel door de werknemer - maar het blijft een onderdeel van de totale 

loonruimte – en dat geld wordt gestort of in een pensioenfonds of op een bijzondere rekening 



bij een bank of verzekeringsconcern. Binnen bepaalde grenzen faciliteert de fiscus deze wijze 

van sparen voor de oude dag. Dat wil zeggen dat men de premie eerst in mindering brengt 

waarna pas het belastbaar inkomen wordt vastgesteld. 

 

Zoals hiervoor al aangegeven wordt het aanvullend pensioen  opgebouwd om een hoger 

pensioen te bereiken dan alleen met de AOW. Voor die AOW betaalt men al op een andere 

manier en dus wordt over een eerste bedrag geen aanvullend pensioen opgebouwd of premie 

geheven. Dat bedrag noemt men franchise. Voor de meest voorkomende middelloon 

pensioenen ligt die franchise in de buurt van de € 12.000,--. (dat bedrag ligt dichtbij de AOW 

voor een alleenstaande). Let op: het ontbreken van recht op AOW wegens verblijf in het 

buitenland wordt niet gecompenseerd via het aanvullend pensioen. Binnen het aanvullend 

pensioen zijn er weer meerdere modellen mogelijk waarop later in deze brochure zal worden 

ingegaan. Voor de goede orde: in de meeste andere landen is deze vorm van aanvullend 

pensioen ook in een omslagregeling verwerkt (zoals bij ons de AOW; de mensen die nu 

werken betalen voor degenen die nu met pensioen zijn oftewel de jongeren betalen voor de 

ouderen ). Het langer leven risico wordt in zo’n regeling volledig afgewenteld op de 

werkenden. De VS, Japan en Groot-Brittannië kennen ook wel pensioenfondsen. In andere 

landen ziet men die bijna uitsluitend in de derde pijler. De pensioenfondsen komen in 

Nederland voor vanaf 1881 (Stork) en het grootste Nederlandse pensioenfonds ABP bestaat 

sedert 1922. 

 

Tenslotte pijler drie: Aanvullend pensioen zoals hiervoor vermeld, bestaat voor werknemers 

maar we kennen ook zelfstandigen en ZZP-ers. Soms kunnen die nog participeren in een 

pensioenregeling, maar vaak zullen ze er helemaal zelf voor moeten zorgen. Dat kan via een 

polis of via banksparen maar men kan ook een deel van het bedrijfsvermogen als oudedag-

voorziening aanmerken. Tenslotte kan men soms ook deelnemen in een bestaande 

pensioenregeling. Ook hiervoor gelden weer fiscale grenzen en de mogelijkheid binnen het  

bedrijf is natuurlijk wel kwetsbaar. Gaat het slecht met het bedrijf dan kan het geld zo maar 

ineens weg zijn. Gaat het geld echter in een polis of spaarregeling zitten waar men niet bij kan, 

dan betekent dat vaak extra financieringskosten voor een bedrijf. Om dit goed uit te kienen 

verdient het aanbeveling zich te laten adviseren door een deskundige. Overigens kan iedereen 

op deze manier zijn pensioen aanvullen mits er nog fiscale ruimte is. In de recente plannen van 

de overheid is deze fiscale ruimte echter sterk beperkt tot 1,875%. Men kan dus een pensioen 

hebben dat is opgebouwd uit de drie pijlers. De meeste mensen zullen een pensioen uit twee 

pijlers hebben en men heeft altijd een pensioen uit de eerste pijler. 

 

5. We worden ouder! 

De levensverwachting van de Nederlandse bevolking neemt erg snel toe. Dat is de reden dat 

de AOW leeftijd – en bijna automatisch daardoor de pensioenleeftijd – verhoogd moet 

worden. Het had feitelijk al veel eerder moeten gebeuren maar de mooie rendementen op de 

beleggingen van pensioenfondsen verdoezelden lange tijd de werkelijke problemen. Als je 

heel schematisch kijkt naar de oorspronkelijke opzet van ons stelsel ten tijde van de invoering 

van de AOW en de situatie nu dan zou je kunnen stellen dat: 

a. Er een deel van het leven is dat men ten laste komt van de ouders. In het begin was dat 

gemiddeld 15 jaar, momenteel ligt dat gemiddeld op 22 jaar. 

b. Vervolgens had men een arbeidzaam leven en om tot een volledig aanvullend pensioen te 

komen diende dat minimaal 40 jaar te duren. (40 x 1,75% opbouw per jaar bij een 

eindloonregeling). Wilde men ook in de periode vóór 65 van een gelijkwaardig pensioen 

genieten dan moest men langer dan 40 jaar werken om het gemis aan AOW gedurende een 

bepaalde tijd op te vangen.  

c. Tenslotte was er de pensioenperiode en die duurde midden vorige eeuw ongeveer tot de 

leeftijd van 72 jaar (levensverwachting mannen; er waren veel minder vrouwen die zelf 

een baan hadden en aanvullend pensioen opbouwden). De huidige levensverwachting is 

ca. 10 jaar langer en deze zal snel oplopen naar 15 jaar langer. De gemiddelde 



levensverwachting bedraagt thans 83.1 jr. (M) en 86,4 jr. (V), maar zelfs voor diegenen 

die binnenkort met pensioen gaan is die nog altijd respectievelijk 78,1 en 83,6. 

Bij zo’n verschuiving in de verhouding van de jaren dat men productief is en dus pensioen 

opbouwt en de jaren dat men het geld opneemt kan het niet anders dan dat er problemen 

ontstaan. Als men dat eerder had willen onderkennen dan zouden de pensioenen nu niet zo 

onder druk staan. De stijging van de pensioenleeftijd was dan wel eerder ingezet. Elk jaar dat 

men gemiddeld langer leeft en dat er dus langer pensioen betaald moet worden heeft een effect 

van 6% tot 8% op het kapitaal dat beschikbaar moet zijn of komen. Moet komen omdat 

gedurende de periode dat het pensioen uitgekeerd wordt via rendement nog ongeveer een 

derde van de opbouw moet plaatsvinden. Het niet tijdig aanpassen van de pensioenleeftijd 

heeft dus een enorm effect. 

 

De werkelijkheid is dat het besluit tot verhoging van de pensioenleeftijd nu een gevolg is van 

het onbetaalbaar worden van de AOW. Daarvoor geldt natuurlijk eenzelfde ontwikkeling en 

het is financieel voor een steeds kleinere groep werkenden niet op te brengen om straks een 

heel grote groep AOW’ers gedurende 20 jaar een basisinkomen te geven. Nog een keer 

schematisch: het zou betekenen dat men als werkende of belastingbetaler per jaar minimaal 

een halve AOW moet betalen aan de mensen die al met pensioen zijn. Waarschijnlijk meer 

omdat de verhouding scheef getrokken is nu de babyboomers uitstromen en de verhouding 

tussen werkenden en gepensioneerden verandert. Dus ieder belastingbetaler/werkende draagt 

minimaal € 6.000,-- per jaar bij voor anderen die met pensioen zijn. Zo’n uitkomst zet de 

solidariteit onder druk en daarom is de verhoging van de AOW leeftijd nodig. Met andere 

woorden. De AOW leeftijd zal nog verder stijgen en jonge medewerkers van nu moeten 

rekening houden met een AOW leeftijd van minimaal 70 jaar. Dan mag de gemiddelde leeftijd 

waarop men toetreedt tot de arbeidsmarkt overigens niet verder stijgen. Dit alles omdat ook de  

levensverwachting verder stijgen zoals al bleek uit de gemiddelden. Op dit moment bedraagt 

de stijging bijna 2 maanden per kalenderjaar. 

 

En dan hoor je dat men in andere landen of heel snel de leeftijd verhoogt (noordelijke landen) 

of er erg moeilijk over doet en nog onder de 65 zit (zuidelijke landen). Daarvoor zijn enkele 

redenen te noemen. In de eerste plaats in de bevolkingsopbouw niet in alle landen gelijk. De 

opbouw in Nederland kent naar verhouding wel een heel grote groep geboren tussen 1940 en 

1960 terwijl de groep die daarvoor geboren is ook groter is dan in veel ons omringende landen 

die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt. Doordat er miljoenen mannen ontbraken is 

er een tijd een heel laag geboortecijfer geweest en in sommige landen (Frankrijk) ligt dat juist 

de laatste jaren  duidelijk boven dat in Nederland. Een tweede oorzaak ligt in het systeem. In 

de meeste ons omringende landen  wordt ook het aanvullend pensioen via een omslagstelsel 

betaalt zoals bij ons de AOW. Dan wordt de problematiek veel minder snel duidelijk omdat 

het samenhangt met de fiscale politiek van een land. De mensen in die landen zeggen wel dat 

ze betaald hebben voor hun pensioen maar in feite hebben ze betaald voor de mensen die toen 

met pensioen waren. Tenslotte kenmerken de arbeidsverhoudingen in veel zuidelijke landen 

zich door een op confrontatie gerichte stijl. In noordelijke landen is men veel meer geneigd 

een compromis te zoeken dat niet alleen voor de korte termijn in het belang van de werkenden 

is maar ook op langere termijn. 

 

6. Ons aanvullend pensioen. 

De basis van ons aanvullend pensioen is hiervoor bij de pijlers uitgelegd. Het gaat om een 

aanvulling op het basispensioen om zo een relatie te bereiken met het inkomen gedurende de 

actieve loopbaan. Daarvoor wordt jaarlijks premie ingelegd en het spaarpotje dat aldus 

ontstaat wordt gebruikt voor de pensioenuitkering. Zoomen we wat nauwkeuriger in op het 

aanvullend pensioen, dan blijkt dat er nog grote verschillen in regelingen zitten. Omdat elk 

model veel voorkomt worden onderstaand deze modellen uitgelicht en toegelicht. 

 

Veel grote pensioenfondsen (ABP; Zorg en Welzijn) hebben een zogenaamde DB regeling. 

Dat wil zeggen ‘defined benefit’.  Gedurende de loopbaan bouwt men uitkeringsrechten op en 



die rechten komen in principe tot uitbetaling op het moment van pensionering. Het risico van 

het beleggen en de rentestanden ligt in eerste instantie bij het fonds maar dat is niet absoluut. 

Indien een fonds te weinig geld in kas heeft om de verplichtingen na te komen dan kan gekort 

worden op de uitkeringsrechten en wel in de volgorde: niet indexeren van de pensioen-

uitkeringen; korten op de nominale uitkeringen. Dat is wat we de laatste tijd vaak in de pers 

horen. Bij het ABP is de achterstand in indexering op dit moment 9% en de eerste nominale 

korting van 0,5% is afgelopen voorjaar uitgevoerd. De verwachting is, dat de meeste 

pensioenfondsen in 2014 niet opnieuw hoeven te korten en indien het rendement ook de 

komende jaren gehaald wordt kan voorzichtig gedacht worden aan indexatie en later na-

indexatie (het inlopen van de opgelopen achterstand). De laatste ontwikkelingen maken het nu 

mogelijk dat het ABP de korting uit 2013 herstelt en dat Zorg en Welzijn dit jaar weer 

gedeeltelijk gaat indexeren.   

 

Nogal wat bedrijfspensioenen, zeker van kleinere bedrijven, gebruiken het andere model. Dat 

heet DC of ‘defined contribution’. Dit stelsel wordt ook wel het ‘beschikbare waarde’ model 

genoemd. Dat betekent dat er wel geld opzij wordt gezet maar dat de uitkomst van het 

pensioen geheel afhankelijk is van de toevallige rentestand op het moment dat men met 

pensioen gaat. Met andere woorden, het renterisico ligt geheel bij de verzekerde en dezelfde 

inleg kan tot heel verschillende uitkomsten leiden. De beleggingsrisico’s zijn meestal wel 

goed afgezekerd. Men brengt het onder in een polis (Zwitserleven, Achmea zijn bekende 

aanbieders) of men besteedt de uitvoering uit aan een gespecialiseerd bedrijf. Vaak zijn dit 

soort regelingen zogenaamd premievrij. Dat betekent dat er geen premie ingehouden wordt op 

het loon. Of dan de inleg even hoog is als bij een DB regeling is overigens maar de vraag. 

Vaak is dat niet het geval en laat men het aanvullen van de pensioenpot over aan de 

verzekerde zelf. Die kan daarvoor dan wel gebruik maken van de grotere fiscale ruimte. 

 

Hiervoor werd al aangegeven dat verreweg de meeste DB pensioenen een middelloonregeling 

kennen. Dat wil zeggen men baseert de opgebouwde rechten op het gemiddeld inkomen zij het 

dat dit in principe geïndexeerd wordt. Door een lagere franchise en hogere opbouw wordt een 

resultaat bereikt dat bij een normale loopbaan niet zoveel afwijkt van het vroeger gehanteerde 

eindloon stelsel. Tot voor kort was een bekende afwijking daarin  het pensioen voor politieke 

ambtsdragers dat nog wel een eindloon kende maar ook dat is aangepast. Doordat bij die 

regeling geen sprake is van een sectoraal fonds maar van fondsvorming per bestuursorgaan 

met individuele waarde overdracht was het eindresultaat echter reeds vergelijkbaar met een 

middelloonregeling. Het is de bedoeling om deze pensioenen op termijn in het ABP onder te 

brengen en onlangs is een wet aangenomen die de verschillen tussen deze regeling en het ABP 

reglement aanzienlijk verkleint (o.a. middelloonregeling)..  

 

7. Fiscale ruimte. 

Hiervoor is het begrip fiscale ruimte al enkele keren aan de orde gekomen en de mogelijkheid 

om binnen die ruimte het pensioen aantrekkelijker te maken. Het uitgangspunt is dat de inleg 

van pensioen onbelast kan (inleg wordt dus afgetrokken van het belastbaar inkomen) en dat de 

uitbetaling tot een belast inkomen leidt. Hiervoor is al aangegeven dat het belastingtarief tot de 

AOW leeftijd hoger uitvalt vanwege de speciale schijf voor de AOW premie. Daarnaast is het 

inkomen van een gepensioneerde meestal lager waardoor men minder snel in een hogere schijf 

terechtkomt. Het voordeel is dus dat men uiteindelijk minder belasting betaalt. 

 

De regering stelt wettelijk vast hoe groot die fiscale ruimte is. Daarbij wordt nog een verschil 

gemaakt tussen een eindloonregeling en een middelloonregeling (de meeste grote pensioen-

fondsen). Het verschil in een DB regeling is dat een eindloonregeling een percentage van het 

laatstgenoten loon toezegt en een middelloonregeling van het gemiddelde loon over de hele 

loopbaan, inflatie gecorrigeerd (althans indien er geïndexeerd kan worden). Voor de fiscale 

ruimte wordt een percentage aangehouden en een franchise (eindloonregeling tot nu toe hoge 

franchise – ongeveer gelijk aan de AOW voor een echtpaar - en lager opbouwpercentage). De 

meeste regelingen benutten niet de volledige capaciteit en die kunnen medewerkers dus 



zelfstandig tot die grens aanvullen. Ook daarvoor bestaan weer twee modellen. Eerst moet 

echter nog opgemerkt worden dat in het pensioenakkoord besloten is de ruimte aanzienlijk te 

verkleinen door het opbouwpercentage ook voor een middelloonregeling te beperken tot 

1,875% (was 2,25%, via een tussenstap van 2,05%. – bij ABP voor 2014 al 1,95%). Dat men 

door een hogere pensioenleeftijd langer kan opbouwen compenseert het verlies in de opbouw 

niet volledig. Het verschil is wel minder belangrijk doordat pensioenfondsen de ruimte nu 

immers meestal niet volledig benutten. Een andere verandering die de regering in het 

wetsvoorstel heeft opgenomen is het beperken van de fiscaal onbelaste pensioenopbouw tot 

een salarisniveau van € 100.000,--. Los van dat begrenzing op zich niet vreemd is in stelsels 

van aanvullende pensioenen, valt het wel op dat de gekozen grens vrij willekeurig tot stand 

gekomen is. Om de commentaren op het pensioenakkoord even te plaatsen. Met dit akkoord 

kan men in 40 jaar maximaal 75% opbouwen van het gemiddeld inkomen en dat is geen 70% 

van het eindloon. Gaan we er echter van uit dat de verhoging van de pensioenleeftijd ook leidt 

tot een verlenging van de loopbaan (bijv. 45 jaar i.p.v. 40 jaar), dan valt het eindresultaat niet 

tegen. 

 

De extra opbouw kennen we op twee manieren. In de eerste plaats de mogelijkheid die 

openstaat voor iedereen. Elk jaar geeft de organisatie waar u pensioen opbouwt een 

pensioenoverzicht waarin de zogenaamde factor A wordt vermeld (meestal achteraan in het 

Uniform Pensioen Overzicht). Met deze factor, uw bruto inkomen en een rekentool die in de 

elektronische belastingaangifte zit (zie bij lijfrentes) kunt u zelf bepalen wat u nog mag 

bijstorten. Omdat de ruimte altijd bepaald wordt over het voorafgaande jaar, loopt dat nooit 

fout. Met deze methode mag u zelfs zeven jaar terug gaan. Voor de tweede methode heeft u 

uw werkgever nodig. De ruimte die dan nog gevuld kan worden is echter vaak veel groter. U 

moet bij uw pensioenuitvoerder de fiscale ruimte uit het verleden opvragen bestaande uit een 

werkgevers en een werknemersdeel. Dat bedrag mag u eventueel bijstorten mits het loopt via 

de salarisadministratie van de werkgever. Het kost geen extra belasting omdat de ontvangst en 

afdracht plaatsvindt vóór dat het belastbaar inkomen wordt bepaald. Een goede mogelijkheid 

om uw pensioen op te vrolijken maar let op, u kunt het geld niet aan als er plotseling iets 

gebeurt. 

 

Overigens past het nog wel om een kanttekening te maken. De fiscale ruimte van 2,25% bij 

een middelloonregeling die tot en met 2013 geld,  is een uitvloeisel van het akkoord dat 

gesloten werd na het Museumplein protest tegen de afschaffing van de VUT/FPU. Daardoor 

werd flexibel pensioen mogelijk dat bij eenzelfde niveau als de FPU maar ongeveer 6 

maanden later hoefde in te gaan. Het was echter van meet af aan duidelijk dat dit om een 

tijdelijke operatie ging die wilde voorkomen dat mensen jaren voor een FPU gespaard hadden 

en er helemaal geen gebruik van zouden kunnen maken. De kosten hiervan worden bij het 

ABP bijvoorbeeld bestreden uit een extra heffing voor deze overgangsoperatie.  

 

8. Het pensioentekort – wie heeft gelijk? 

De afgelopen jaren hoort men allerlei verhalen (bijv. Sveder van Wijnbergen) over de te lage 

dekkingsgraden bij onze pensioenfondsen en de mogelijke kortingen. Anderen (bijv.  Henk 

Krol toen van de ouderenpartij) zeggen dan weer dat dit onnodige bangmakerij is omdat de 

fondsen nog nooit zoveel geld in kas hebben gehad en mooie rendementen halen. Wie heeft er 

nu gelijk? Het antwoord is te mooi om waar te zijn. Beide partijen hebben gelijk. Het hangt er 

maar vanaf welk perspectief men gebruikt. Kijkt men achteruit en naar het heden of kijkt men 

(heel) ver vooruit. De rendementen van de meeste fondsen zijn inderdaad prima en bij de 

meeste fondsen groeit het vermogen nog steeds ondanks een steeds groter aantal 

gepensioneerden. Hoe ontstaat dan toch de te lage dekkingsgraad. Hierna wordt de invloed 

van de te hanteren rekenrente uitgelegd, maar vooraf moet opgemerkt worden, dat de snelle 

verlenging van de levensverwachting een zeer grote rol heeft gespeeld. Bij een hogere 

rentestand zou dat echter nog geen dramatische gevolgen hebben gehad. 

 



Pensioenfondsen, maar ook verzekeringsmaatschappijen, moeten voor het berekenen van hun 

toekomstige verplichtingen gebruik maken van een theoretisch rendement dat gelijk is aan een 

bepaalde rekenrente. Die rente is afgeleid van de rente op langlopende staatsleningen en 

interbancaire rente en iedereen weet dat die rente erg laag staat. Voor kortlopende leningen 

krijgt het Rijk soms zelfs geld toe als men het geld maar daar mag stallen. Er is inmiddels wel 

een iets ruimer beleid gekomen voor verplichtingen die nog heel ver weg liggen (langer dan 

twintig jaar), maar het blijft behelpen met die lage rente. Veel roepen dan dat die rente absurd 

is en dat er veel hogere rendementen worden gehaald. Dat laatste klopt, maar dat gebeurt o.a. 

door minder veilig te beleggen dan het geval zou zijn als men het hele vermogen in  tripple A 

staatsleningen zou storten. Daar zit dus een risico aan en als je daarmee gaat rekenen, dan 

wordt je fonds minder veilig. Een tweede opmerking die gemaakt wordt is dat de rente in 2013 

historisch laag staat en dat dit zo niet blijft. Het eerste is weer juist maar het tweede is maar de 

vraag. Inderdaad is het in Europa niet eerder voorgekomen dat er zo’n rentesituatie bestond en 

inderdaad wordt die lage rentestand ook veroorzaakt door de crisis in de zuidelijke Eurolanden 

(geld vlucht van Zuid-Europa naar Noord-Europa), maar de ervaringen in Japan van de 

afgelopen tien tot vijftien jaar laten zien, dat een langdurig lage rente helemaal geen fata 

morgana is maar pure realiteit. 

 

Maar wat zal de realiteit zijn op langere termijn? Niemand die het weet en we kunnen alleen 

vaststellen dat het gemiddeld netto rendement van de fondsen vaak rond de 6% ligt (ABP in 

2012 boven de 10%). Als dat rendement ook de komende jaren behaald wordt, dan komt op 

enig moment het omslagpunt dat men ‘te veel’ geld in kas heeft. Wanneer dat is hangt af van 

de leeftijdsopbouw van een fonds. (Het langer leven risico is immers ook één van de oorzaken 

van de onderdekking.) Op dat moment zullen de premies naar beneden gaan, maar er is dan 

wel een hele generatie verzekerden die alleen de nadelen gekend heeft. Dat de voorzichtigheid 

voor de rechten van komende generaties het onmogelijk maakt om structureel hogere 

verplichtingen aan te gaan hoeft overigens niet uit te sluiten dat de werkelijk gerealiseerde 

hogere rendementen (deels) incidenteel worden ingezet voor een soort koopkrachtreparatie 

voor gepensioneerden. Dat is echter een mening van de schrijver en vormt nog geen onderdeel 

van de discussie en het wordt tot nu toe helaas niet toegestaan door DNB. Tot slot nog een 

belangrijke verduidelijking om aan te tonen dat de regelgeving van doorslaggevende betekenis 

is in dit dossier. Vroeger werkte een pensioenfonds met een vaste rekenrente van 4%. De 

fondsen vonden dat zelf gevaarlijk worden vanwege de structurele daling van de lange termijn 

rente. Zo heeft het ABP de rekenrente al in een eerder stadium teruggebracht naar 3%. Zouden 

we echter vandaag de dag met die oude rekenrente van 4% werken dan zouden alle grote 

fondsen een dekkingsgraad van rond de 125% of meer hebben; dus geen probleem met de 

dekkingsgraad. 

 

9. Kosten van  een pensioen. 

Het bepalen van de kosten van de pensioenopbouw mag men niet los zien van de opbouw die 

erachter zit. Zo bouwt men vandaag de dag bij Zorg en Welzijn 1,75% pensioen op per jaar en 

bij het ABP nog 1,95% (beide middelloonregelingen).  Onder invloed van veranderende 

wetgeving zal ook het ABP moeten zakken naar 1,875%. Indien men dan ook de spilleeftijd 

voor een pensioen aanpast aan de gewijzigde AOW leeftijd dan heeft dat een positieve invloed 

op de dekkingsgraad. Dat alles dan wel bij een gelijkblijvende premie. De werkelijkheid is dat 

voor de verlaging van de pensioenopbouw van 2,05% naar 1,95% ook een verlaging van de 

premie afgesproken is. De sociale partners willen deze ‘meevaller’ gebruiken om de 

arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Het is duidelijk dat de reeds gepensioneerden hier geen 

voordeel van hebben tenzij de effecten op enig moment in de indexatie terechtkomen. Het is 

wat technisch maar enige uitleg is wel nuttig.  

 

Voor de pensioenopbouw betaalt men premie. De premie wordt meestal door werkgever en 

werknemer samen opgebracht. Hiervoor is al opgemerkt dat beide premiedelen uit de 

loonruimte komen. Dat de werkgever 70% van de premie betaalt is dus voor de werknemer 

niet zo relevant maar voor die werkgever wel, omdat een aantal andere heffingen zijn 



gebaseerd op het belastbaar inkomen en zoals hiervoor gemeld, daar zit de pensioenpremie 

niet in. De premie is voor iedereen in loondienst hetzelfde een zogenaamde doorsnee premie. 

Dat is actuarieel niet correct. Op jonge leeftijd zou men een lage premie moeten betalen en op 

latere leeftijd een hogere premie. De doorsnee premie is dus een solidariteitsmaatregel waarbij 

jongeren meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen. (als alternatief zou men ook 

kunnen differentiëren in de opbouw van rechten) Enkele jaren geleden lag de premie nog op 

ca. 20%. Men werkte 1 dag in de week voor het pensioen. Nu, ongeveer tien jaar later ligt die 

premie op ca. 25%, zij het dat die vanwege de lagere opbouw gaat dalen – men betaalt minder 

maar men krijgt dus ook minder.  Dat wordt mede veroorzaakt door de hiervoor behandelde 

tekorten in de dekkingsgraad. In dit opzicht worden jongeren dus inderdaad aangeslagen voor 

de problemen van ouderen. Hoge premie gaat immers ten koste van het netto inkomen en van 

de loonruimte voor salarisverhogingen. 

 

Naast de opbouw van het ouderenpensioen kennen we ook het nabestaandenpensioen. 

Daarover bestaan veel misvattingen. Het (zogenaamde) nabestaandenpensioen vóór de 

pensioenleeftijd is meestal een puur verzekeringsproduct en geen echt pensioen. Met de 

gewijzigde maatschappij waarin mensen vaker van partner wisselen en waarin beide partners 

vaak een eigen inkomen hebben, is het de vraag of dit onderdeel nog lang in de verplichte 

pensioenregeling opgenomen blijft. Als men zelfstandig kan besluiten of men deze 

verzekering wil gelet op de persoonlijke omstandigheden, dan moet dat kunnen. Het is 

overigens vandaag al zo dat mensen die daar behoefte aan hebben dit onderdeel extra 

bijverzekeren omdat men de uitkering onvoldoende acht. Het niet verplicht stellen van deze 

verzekering kan voor diegenen die ervan afzien een positief effect hebben op het netto 

inkomen. 

 

Heel anders ligt het met het nabestaanden pensioen na de pensioenleeftijd. Dat is wel een echt 

pensioenproduct. Feitelijk krijgt u bij pensionering de vraag voorgelegd of u de uitkering wilt 

ontvangen gebaseerd op één of op twee levens. Het pensioen wordt uitgekeerd aan de 

hoofdverzekerde en als die overlijdt krijgt de medeverzekerde 70% van de uitkering 

gedurende de rest van haar of zijn leven. Statistisch is dat dan bijvoorbeeld 4 jaar. Het is een 

gewone wiskundige berekening om vast te stellen hoe hoog dit pensioen dan kan zijn. Opteert 

u om geen nabestaandenpensioen te ontvangen dan wordt uw eigen pensioen verhoogd. U ziet 

dan direct wat het effect is van het wel of niet doen uitkeren van een nabestaandenpensioen na 

de pensioenleeftijd. Overigens is in veel Europese landen het nabestaandenpensioen na de 

pensioenleeftijd maar 50% van het pensioen van de hoofdverzekerde. In de meeste landen is 

de arbeidsparticipatie van vrouwen ook veel vroeger begonnen dan in Nederland en ligt die nu 

nog op een veel hoger peil (Nederland veel deeltijd). 

 

Nog een alinea met betrekking tot de pensioenopbouw van ZZP-ers. Hiervoor werd 

aangegeven dat zelfstandigen voor hun pensioenopbouw aangewezen zijn op banken en 

verzekeraars of op een afzondering van pensioenvermogen binnen het bedrijfskapitaal. Er is 

echter een uitzondering voor ZZP-ers. Indien die deelnemer zijn aan een fonds net voor hun 

zelfstandigheid, dan kunnen ze desgewenst in dat fonds blijven participeren en wettelijk is dat 

mogelijk gemaakt voor maximaal 10 jaar (was voorheen 3 jaar). Het nadeel is wel dat zij  een 

premie die op erg hoog ligt. Men betaalt immers zelf beide delen en vanaf 62 jaar geldt bijv. 

bij het ABP geen doorsnee premie meer en wordt de premie bijzonder hoog. Toch kan het heel 

aantrekkelijk zijn voor m.n. oudere ZZP-ers om van deze mogelijkheid gebruik te maken 

omdat men daarmee pensioenbreuken voorkomt en eventueel voorwaardelijk pensioen veilig 

stelt. Een pensioenbreuk werkt nl. financieel altijd ongunstig uit. Zaak is dan wel om zo 

handig mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden die het pensioenreglement stelt. In 

het kader van het Pensioenakkoord hebben de partijen overigens afgesproken ook een 

pensioenvoorziening voor ZZP-ers in het leven te roepen. 

 

 

 



10. Pensioenopbouw tijdens een uitkering. 

Veel vragen worden gesteld over de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens een uitkering 

en dan vooral een WW uitkering al dan niet met aanvullende uitkering. Het algemene 

uitgangspunt daarvoor was heel simpel. Er wordt 50% opgebouwd van de opbouw tijdens het 

actieve werkverband. De uitwerking is echter zo’n rommeltje geworden dat men door de 

bomen het bos niet meer ziet. In het bedrijfsleven wordt die opbouw in het algemeen beperkt 

tot het niveau van het inkomen waarop de uitkering gebaseerd is dus rekening houdend met 

het maximale dagloon. Er bestond een potje waaruit nog aanvullend pensioen kon worden 

opgebouwd maar dat potje was tijdelijk en is inmiddels leeg. Dus die 50% gaat maar tot een 

bepaalde grens en belangrijk is ook of het pensioenreglement naast een werkgevers ook een 

werknemerspremie kende. Zie wat daarover hierna over ABP verzekerden wordt opgemerkt. 

 

Het best wordt de regel nog toegepast bij de politieke pensioenen met zelfs een volledige 

opbouw tijdens het eerste deel van de uitkering en 50% voor de tijd daarna. Volstrekt 

onbegrijpelijk wordt het voor ABP verzekerden. Daar is de opbouw nu 37,5% tot de leeftijd 

van 62 jaar. De volgende uitleg: die 62 jaar komt u ook tegen bij de individuele premie. Het 

opbouwen van pensioen wordt extra kostbaar boven die leeftijd. U kunt daar zelf toe besluiten 

maar het is de vraag of de inleg opweegt tegen de te ontvangen uitkering. 

 

De 37,5% is weer een ander verhaal. Ooit (in de tijd dat het wachtgeld werd afgeschaft en er 

een regeling kwam voor WW + aanvulling) was het werkgeversdeel van de premie 75%. (nu 

is dat 70%). U begrijpt dat 50% van 75% leidt tot 37,5% en omdat er een relatie ligt tussen 

premie en pensioenopbouw is ook de opbouw maar 37,5%. Het werknemersdeel van de 

premie wordt door de UWV niet ingehouden en het bruto/netto traject van uw uitkering is dus 

iets gunstiger. U mag ook ervoor kiezen om alsnog tot 50% of zelfs 100% op te bouwen maar 

dan moet u zelf de premie aanvulling storten. Dat gaat dan wel ten koste van uw besteedbaar 

inkomen. Waarom dat dit nooit gecorrigeerd is? Gewoon een simpele overweging dat 

daarvoor de software aangepast moest worden en dat kost geld! Verder was de UWV toch al 

niet van plan om het bovenwettelijk deel te blijven uitvoeren. Gevolg: niemand kan er meer 

wijs uit.  

 

11. Overgangsregelingen. 

Een hoofdstukje met allerlei overgangsregelingen waarvan er een groot aantal wat vreemd in 

elkaar lijken te zitten. Sommige zaken houden verband met wijzigingen in de pensioen-

regeling en andere zijn weer een gevolg van veranderingen in de wetgeving. Omdat het zo’n 

allegaartje worden ze onderstaand puntsgewijs behandeld. 

 VUT; FPU, vroegpensioen. Drie regelingen die we allemaal kennen en waarvan is 

vastgesteld dat die niet te handhaven zijn. We vergeten overigens vaak dat de VUT 

(en de andere regelingen borduren daarop voort) oorspronkelijk in het leven geroepen 

is als een werkgelegenheidsmaatregel. Oudere werknemers zouden eerder met 

pensioen gaan zodat jongeren konden instromen. Dat heeft niet gewerkt maar de 

werknemers zijn het wel als een recht gaan beschouwen. Vandaar de moeite die het 

gekost heeft om het af te schaffen. Op 1 december 2014 kan de laatste werknemer van 

de FPU (die grotendeels uit het VUT fonds betaald wordt) gebruik maken. 

 Vendrik. Een term die verwijst naar een voormalig Kamerlid (GL) die ooit de 

wetgeving heeft laten aanpassen met als doel te bereiken dat iemand die langer 

doorwerkte niet minder FPU/VUT  zou krijgen dan iemand die eerder uitstapte 

(overigens wel alleen als beiden van de FPU/VUT gebruik maken). Doordat echter 

pensioenfondsen dat allemaal verschillend geregeld hadden, zie je vreemde effecten. 

Bij Zorg en Welzijn loopt het goed (want FPU helemaal kapitaal gedekt) en bij het 

ABP ziet men dat iemand die op 64 jaar en 11 maanden met FPU gaat een massa geld 

meekrijgt (ook geld dat nu nog omslag gefinancierd is via het VUT-fonds) die niet in 

één maand uitgekeerd kan worden en zoals gebruikelijk voegt het ABP het restant dan 

toe aan het ouderdomspensioen. Een verkeerd gevolg van de wetswijziging. De 

wetgeving is later wel gerepareerd maar toen was het kwaad al geschied en men heeft 



ervan afgezien mensen deze (onterechte) aanspraak alsnog te ontnemen. 64 jaar en 11 

maanden is daarmee een begrip geworden waar men veel over hoort praten maar 

waarvan het merendeel van de mensen niet weet waar het vandaan komt. Overigens 

loopt deze mogelijkheid eind dit jaar af. 

 Flexibel pensioen. Iets heel anders is een flexibel pensioen. Dat betaalt u zelf. 

Pensioenfondsen bieden u de mogelijkheid om een aantal jaren vóór of na de AOW 

leeftijd met pensioen te gaan. Meestal wordt die mogelijkheid gebruikt om eerder 

volledig of in deeltijd met pensioen te gaan. Uw pensioenrechten worden dan over een 

groter aantal jaren uitgesmeerd. Een simpel rekenvoorbeeld. Een opgebouwd 

pensioenrecht van € 450.000,-- levert bij een normale pensioenleeftijd en daarmee 

samenhangende duur van 15 jaar een jaarlijkse uitkering op van € 30.000,-- per jaar. 

Gaat u vijf jaar later met pensioen dan loopt dit op tot € 45.000,-- (statistisch leeft u 

immers niet langer. Maar gaat u vijf jaar vóór de normale leeftijd helemaal met 

pensioen dan wordt de uitkering verlaagd. Je zou dan in eerste instantie verwachten 

tot € 22.500,-- maar de werkelijkheid is minder rooskleurig. Tot de normale 

pensioenleeftijd moet ook nog de AOW gecompenseerd worden. Stel die is € 10.000,- 

dan ontstaat het volgende beeld. Eerst vijf jaar AOW aftrekken van het beschikbare 

bedrag. Dan resteert € 400.000,-- en dat bedrag deel je dan door 20. Er is dan een 

bedrag van € 20.000,-- per jaar beschikbaar. Bruto worden de bedragen uitgemiddeld 

waardoor het bruto inkomen gelijk blijft over de hele periode. Netto betekent dat 

echter wel dat het resultaat vóór de AOW leeftijd ongunstiger is. 

 Voorwaardelijk pensioen. Veel mensen weten niet dat dit bestaat. Met name de grote 

groep die verzekerd is bij het ABP moet echter in het pensioenoverzicht dit bedrag 

zoeken. U vindt het meestal op bladzijde 2. Dit deel van het pensioen (dat wel al 

opgenomen is in het totaaloverzicht) raakt u kwijt indien u voortijdig geen actief 

deelnemer meer bent in de pensioenregeling. Dat kan zijn doordat u een andere baan 

kiest waarbij u in een ander fonds komt of omdat u in een uitkering terechtkomt. De 

reden voor het tot stand komen van dit deel van het pensioen ligt in de wijzigingen die 

in het verleden zijn doorgevoerd (afschaffing FPU). Voor deze regeling wordt nog een 

aantal jaren een opslag op de pensioenpremie betaalt. De vreemde regel dat men het 

geld kwijt is indien men niet rechtstreeks met pensioen gaat houdt verband met de 

eisen die golden voor mensen die van de FPU gebruik wilden maken Die eis heeft 

men onverkort overgenomen. 

 

12. Wat cijfers. 

In de tekst zijn op een aantal plaatsen als wat globale berekeningen gemaakt.  Hieronder 

worden nog enkele rekenvoorbeelden getoond om u een betere indruk te geven over wat zaken 

nu kosten en opleveren. Voor de berekeningen is van een aantal gegevens van het ABP 

uitgegaan die eerst worden aangeduid. Voor andere (belangrijke) fondsen kunt u via de 

website de vergelijkbare gegevens vinden.  

 

 

 

 Franchise (2014) € 11.150,-- 

 AOW   €  9.721,32 (met partner met vak.uitk) 

 Idem   € 14.040 (zonder partner; met vak. uitk) 

 Premie   21,60%  te verdelen in 14,21% werkg. en 7,39% werkn. 

 Anw compensatie 0,30%    te verdelen in 0,075% werkg. En 0,225% werkn. 

 Overg.premie VPL
2
 4.00%    te verdelen in 1,6% werkg. En 2,4% werkn. 

 Individuele premie 21,90% tot 62 jaar 

 Idem   31,90% vanaf 62 jaar 

                                                      
2
 Dit is de premie die betaald wordt om de nog lopende kosten van VUT en FPU en het overgangsrecht te 

betalen. Vanaf 2015 gaan deze kosten minderen omdat er dan geen nieuwe instroom meer is en het aantal 

rechthebbenden op overgangsrecht geleidelijk afneemt 



 Pensioenopbouw 1,95%   per jaar over inkomen boven franchise 

 Idem Pensioenakk. 1,875%   per jaar over inkomen boven franchise 

 

Als we nu een heel eenvoudig inkomen van € 40.000,-- als uitgangspunt nemen dan komen we 

tot de volgende opzet. 

 

40.000 -/- 11.150 = 28.850 bouwt per jaar op € 562,58 levenslang per jaar uit te keren vanaf de 

pensioenleeftijd. Bij invoering van voorstellen wordt dat € 540,94. Houdt men rekening met 

de eerder genoemde ontwikkeling van de levensverwachting dan krijgt men inzicht in de totale 

waarde van deze opbouw. Dat moet worden opgebracht door de inleg en het rendement op de 

belegging. Daarbij moet dan wel aangetekend worden dat het pensioenfonds de ambitie heeft 

om het pensioen te indexeren dus gelijke tred te laten houden met de lonen. Zonder die 

indexatie is de totale uitkering al gauw €  9.600,-- 

 

De kosten: in de eerste plaats moeten we even stilstaan bij de verschillende premies. Tot 2016 

wordt er nog betaald voor de FPU en voor de versterkte pensioenopbouw die geldt voor 

mensen die al meebetaalt hebben aan de FPU (compensatie om keuzepensioen eerder mogelijk 

te maken 62 jaar en 9 maanden i.p.v. 65 jaar) wordt de overgangspremie VPL geheven. Die 

premie loopt uiterlijk af in 2023. Met het wegvallen van de FPU wordt hij geleidelijk al lager. 

Die kosten zijn daarom even apart gehouden. 

 

Basiskosten:  Deze bedragen incl.Anw compensatie maar exclusief bovengenoemde 

overgangspremie € 6.320,-- . De rest van het uit te keren bedrag moet gevonden worden in het 

rendement op beleggingen tot de datum van pensionering en natuurlijk gedurende de helft van 

de pensioenperiode omdat de bedragen niet ineens worden uitgekeerd.  De VPL kosten 

bedragen €  1.154,-- Van deze bedragen wordt op uw salaris ingehouden € 2.197,--. 

 

Als men ook kijkt naar de individuele premie, dan is het duidelijk dat voortzetting van de 

opbouw vanaf 62 jaar voor een ZZP-er niet rendabel is. De kosten zouden uitkomen op           

€ 9.203,--. Slechts indien het over een heel korte periode gaat kan het ter vermijding van een  

pensioenbreuk nuttig zijn. Het advies in dat soort gevallen: ga op de leeftijd van 62 jaar met 

deeltijdpensioen waardoor men het voorwaardelijk pensioen veilig stelt. Een andere optie is 

om 1 dagdeel per week in een dienstbetrekking te blijven werken bij een ABP gerelateerde 

organisatie. 

 

Voor de opbouw van ABP Extra pensioen vindt men op de site van het ABP een rekenmodel. 

U kunt dat zelf invullen en het resultaat direct zien. Er wordt wel geadviseerd om het 

verwachte rendement kritisch te toetsen. In het model staat dat in principe op 4% netto 

rendement en dat is in het verleden ook minimaal behaald. Of dat naar de toekomst ook het 

geval zal zijn moet nog blijken. Het aanvullen van pensioen kan op 2 manieren zoals hiervoor 

gezegd: 

 Via de belastingaangifte en storting of bij een fonds of op een speciale bankrekening 

 Via de werkgever en dan kan zowel het werkgevers als het werknemersdeel worden 

bijgestort. 

 

13. Belangrijke websites. 

De volgende sites zijn van belang om een goed beeld te krijgen van uw pensioensituatie. 

 www.mijnpensioenoverzicht.nl Deze site geeft het totaal aan pensioenen dat u heeft 

opgebouwd bij de SVB en bij diverse pensioenfondsen en grotere pensioenregelingen. 

Niet opgenomen zijn de individuele regelingen. 

 www.svb.nl Op deze site kunt u alles te weten komen over de AOW. Het gaat dan niet 

alleen over uw huidige uitkering of opbouw maar ook over de situatie bij overlijden 

van een partner e.d. 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
http://www.svb.nl/


 www.abp.nl De site van het ABP geeft u o.a. informatie over de dekkingsgraad, 

kortingen, premies, de regeling e.d. Als u inlogt op MijnABP  (met DigiD) dan krijgt 

u ook de mogelijkheid om zelf uw flexibel pensioen nader uit te werken met 

verschillende variabelen. Ook een rekentool voor aanvulling op uw pensioen is 

beschikbaar. 

 www.pfzw.nl Is de site van het ook heel grote pensioenfonds in de sectoren zorg en 

welzijn. Het biedt vergelijkbare mogelijkheden als de site van het ABP. 

 www.123lijfrente.nl Deze site is van belang voor mensen die een DC pensioen 

opgebouwd hebben en binnenkort met pensioen gaan. Men is niet verplicht de 

levenslange lijfrente te kopen bij het bedrijf waar men het saldo opgebouwd heeft. Op 

deze site kan men diverse aanbiedingen vergelijken.  

 

14. Tenslotte. 

Er is geprobeerd om hiervoor het pensioenverhaal zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Deze 

brochure  is ook maar een momentopname en zal van tijd tot tijd moeten worden aangevuld en 

bijgesteld. Pensioen blijft een moeilijke materie en dat kun je niet met een zo eenvoudig 

mogelijke tekst wegpoetsen. Vragen en opmerkingen zijn welkom. Daardoor kan een 

volgende versie nog duidelijker worden. 

 

PvdB.  

http://www.abp.nl/
http://www.pfzw.nl/
http://www.123lijfrente.nl/

