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de financiering van VUT en FPU

Profijt en bijdragen van de generaties aan

Tegenvallende rendementen nopen pensioenfondsen op dit moment de premies te

verhogen teneinde de financiering van de pensioenen zeker te stellen. Er zijn echter

grenzen aan de solidariteit die van de jongere generaties kan worden verwacht. Een

bijzonder aspect daarvan is de financiering van de FPU, waarvoor naast de premie

voor pensioenopbouw ook een omslagpremie wordt geheven. Door voor de huidige

gepensioneerden en de actieve generaties na te gaan welke bijdragen zij hebben en

gaan leveren aan VUT/FPU (omslagdeel) en welk profijt zij hebben en zullen krijgen

van diezelfde VUT /FPU (omslagdeel), wordt duidelijk dat er sprake is van een

onevenwichtig zwaar beroep op de solidariteit van de jongere generaties.

Inleiding

Tussen I98I en I997 bestond voor het overheidspersoneel een VUT-regeling. Tot
I994 werd deze regeling met name gefinancierd uit overrente ten laste van het
ABP en na I994 via een omslagprernie door de actieve generatie. Per I april I997
is de FPU-regeling geïntroduceerd. De bijdrage aan de FPU-regeling bestaat uit
een opbouwpremie waaruit pensioenrechten worden opgebouwd, en een
omslagpremie waaruit het tekort (de FPU bestaat im..rners pas enkele jaren) aan
opbouw wordt aangevuld voor de met FPU-zijnde cohorten. Daarnaast bestaat de
FPU-regeling in een omslaggefinancierd basisdeel. dat voorziet in de ontbrekende
AOW onder de franchise voor 65-minners.

-:

De financiering van de opbouwprernie is op dit moment kostendekkend en de
daaraan ontleende uitkering is door de deelnemer en diens werkgever zelf
opgebracht. De in het vooruitzicht gestelde uitkering moet daarnaast vooral uit
rendement worden gefinancierd. De verwachting is dat de opbouwpremies in de
toekomst zullen stijgen. De verhouding tussen betalen en genieten kan voor de
toekomst niet op voorhand worden aangegeven.

De verhouding tussen betalen en genieten kan wel worden vastgesteld VOorde
omslagprernie die nu en in de toekomst moet worden betaald door de actieve
generaties voor met FPU gaande cohorten. De hierbij gevraagde solidariteit is
aanvullend op de al zwaar belaste solidariteit van de thans actieve generaties als
gevolg van de financiële positie van het ABP. Om die reden wordt hier specifiek
aandacht gegeven aan het omslagdeel in de financiering van de VUT/FPU.
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De omslagfinanciering van de VUTjFPU impliceert dat de betaalde premies in
jaar t toereikend zijn om de VUT/FPU-uitkeringen in jaar t te kunnen financieren.
De werkenden van jaar t zijn solidair met de Vl.IT'ers/Fl'U'ers in dat zelfde jaar.
Door na te gaan welke werknemersbijdragen voor VUT/FPU zijn betaald door de
huidige gepensioneerden, kan in kaart worden gebracht welke bijdragen deze
generatie heeft geleverd aan het omslaggefinancierde deel van VUT/FPU en welke
rechten zij daarvoor heeft ontvangen. Een zelfde analyse wordt gemaakt voor de
huidige groep actieve ambtenaren. Nagegaan wordt welke bijdrage zij voor hun
FPU-regelingen zullen moeten betalen en welke aanspraken zij daaraan (???)
zullen ontlenen.

Uitgangspunt bij de analyses is dat betrokkenen op 26-jarige leeftijd in dienst zijn
gekomen dan wel direct vanaf de begintijd van de VUT (r98r) premie hebben
betaald. Verder wordt ervan uitgegaan dat betrokkenen te allen tijde de 6r/62-
jarige leeftijd in overheidsdienst bereiken en derhalve van het omslagdeel
VUT/FPU profiteren. Hierbij is verondersteld dat de cohorten maximaal hebben
betaald en ook volledig profiteren. Per deelnemer kan de verhouding tussen
betalen en genieten overigens aanzienlijk verschillen. Zo zullen deelnemers die
na 26-jarige leeftijd in dienst treden minder hebben betaald. De verhouding
tussen betalen en genieten is voor hen dus gunstiger dan uit de tabellen blijkt.
Anderzijds zijn er deelnemers die een groot aantal jaren betalen maar niet zullen
profiteren, omdarzij voor het bereiken van de 6rj62-jarige leeftijd niet meer in
dienst van de overheid zijn. Voor hen geldt dus dat zij wel betalen, maar niet
genieten.

Financiering VUT jFPU vanuit werknemers

In tabel r is in kaart gebracht welke bijdrage de werknemers vanaf 1981 hebben
betaald aan de financiering van het omslagdeel VUTjFPU en welke bijdrage tot en
met 2021 moet worden geleverd.

Tabell

Jaar

<1994

1994

1995

1996

1997

Ontwikkeling werknemersbijdrage VUT jFPU (omslagdeel)

% salaris Jaar % salaris

0,8 1998 1,64

o 1999 1,88

0,24 2000 2,11

0,46 2001·2021 2,35 1

1,23
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Bijdrage 'en profijt van degenen die vóór 1997 met VUT zijn gegaan

De VUT-regeling voor overheidspersoneel voorzag in een uitkering van
aanvankelijk 80% en later 75%, met een uittredingsleeftijd van 60, 61 of 62. Uit
tabel 2 blijkt dat de uitkeringsniveaus van de VUT zeer hoog zijn geweest in
relatie tot het betaalde werknemersdeel van de VUT-premie.

Tabel 2 Werknemersdeel VUT-premie in relatie tot aantal uitkeringsjaren

VUT- Aantal uit- Uitkerings- Totale uitke- Wn-deel

cohort

1994-1996

keringsjaren niveau ringsniveau VUT-premie
\~

.,. 0, r . It?, f(

(omslagdeel) -71981: 3 jaar 80%; 225%-400% 1981-1993:

1982: 4 jaar max. rCf,49b
,//

1988: 5 jaar vanaf 1993: 75%

1992: 4 jaar

4jaar 75% 300% 1981-1996:

max. 10,6%

,/

< 1994

Degenen die vóór I994 met VUT zijn gegaan, hebben vanaf I981 tot en met
I993 zelf maximaal 10.1% van het salaris aan VUT-premie betaald en een VUT-
uitkering ontvangen voor een periode van 3-5 jaar met een totaal uitkeringsniveau
variërend tussen 225% en 4°0% van het salaris. Voor degenen die ná I994
(privatisering ABP en aanpassing VUT-financiering) met VUT zijn gegaan,
geldt een totaal uitkeringsniveau van 3°0% en een maximaal geleverde bijdrage
van IO,6%.

Bijdrage en profijt van de FPU-cohorten met een vaste uitkering

Voor de leeftijdscohorten die in april I997 ten minste 50 jaar oud waren, voorziet
het FPU-reglement in een vaste uitkering. Het uitkeringsniveau betreft:
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55 jaar of ouder: 75% van hel! pensioengevend salaris vanaf 61 jaar (geboortejaren

< I942);
tussen 50 jaar en 55 jaar: 70% van het pensioengevend salaris vanaf 61 jaar
(geboortejaren I942-I947).

Tabel 3 toont de omvang van de werlmemersbijdrage voor de VUTjFPU-premie
die deze cohorten in de loop van de tijd hebben betaald en voor welk
uitkeringsniveau zij zelf in aanmerking komen.

Tabel 3 Werknemersdeel VUTjFPU-premie in relatie tot het uitkeringsniveau voor

FPU-cohorten 1997-2003 en 2004-2008

FPU-cohorten Geboorte- Gemiddeld Uitkering Omslaguit- Betaalde wn-

jaar uittreed- FPU kering in % bijdrage aan

gemiddeld moment salari/ omslaguit-

kering

1997-2003 1939 2000 300% 297% 18%

2004-2008 1945 2006 280% 271% 32%

Bijdrage en profijt van de FPU-cohortén met voorziening minimum
diensttijd

Voor de leeftijdscohorten die in april 1997 tussen 35 en 50 jaar oud waren,
voorziet het FPU-reglement in het toekennen van een minimum aan
dienstjaren, onder aftrek van de dienstjaren die bij uittreden op 62-jarige
leeftijd zullen zijn opgebouwd. De regeling betreft de volgende cohorten:

tussen 45 en 49 jaar (geboortejaren 1948-1952): 40 dienstjaren;
tussen 40 en 44 jaar (geboortejaren 1953-1957): 35 dienstjaren;
tussen 35 en 39 jaar (geboortejaren 1958-1962): 30 dienstjaren.

Deze cohorten bereiken de 62-jarige leeftijd respectievelijk tussen 2010-2014,
20I5-2019 en 2020-2024-
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Tabel 4 Werknemersdeel VUTjFPU-premie in relatie tot het uitkeringsniveau voor

FPU-cohorten 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024

FPU-cohorten Geboorte- Gemiddeld Op omslagbasis te Omslag Betaalde
jaar uittreed- financieren dienstjaren uitkerings- wn-bijdrage
gemiddeld moment niveau in % aan omslag-

Aanvullend Basis salaris financiering
pensioen pensioen

2010-2014 1950 2012 25 36 156% 44%

2015-2019 1955 2017 16 31 118% 58%

2020-2024 1960 2022 11 26 92% 60%

~ intreed moment 1981; 1,* intreed moment 1986

Voor het FPU-cohort zoro-zora liggen gemiddeld 15 dienstjaren na 1997. Op
basis van het FPU-reglement worden dus z5 dienstjaren aangewezen. Het
uittreedmoment ligt 4 jaar na zooê (start volledige opbouw van het basisdeel),
dus het omslagdeel van de basisuitkering bestaat uit 36 jaren. Dit cohort heeft
44% van het salaris betaald aan VUTjFPU-premies en ontvangt een FPU-
uitkering van 156% van het salaris.

In tabel 4 is voor de betreffende leeftijdscohorten uitgegaan van de situatie dat zij
op z6-jarige leeftijd (dus vóór 1997) zijn ingetreden en derhalve in aanmerking
komen voor de hiervoor genoemde aanwijzing~n van diensttijd. Een tweede
uitgangspunt is dat zij de 6z-jarige leeftijd in overheidsdienst bereiken en
derhalve ook in aanmerking komen voor een uitkering berekend op basis van
dienstjaren voor I997 met een maximum van 30, 35 of 40- Voor de
omslaggefinancierde basisuitkering geldt dat de dienstjaren (minus I in verband
met de kwart opbouw na zooj) voor zoo S vaststaan. In werkelijkheid zullen in
deze cohorten ook vele situaties voorkomen van mensen die niet in aanmerking
komen voor de aanwijzing van diensttijd (in dienst getreden na 1997
respectievelijk zoo S) of die vroegtijdig de overheidsdienst hebben verlaten
vanwege arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ontslag of overlijden.

Bijdrage en profijt van de FPU-cohorten 2025-2029, 2030-2034, 2035-2°39

Voor de leeftijdscohorten die in 1997 jonger waren dan 35 jaar (geboren na
1962) en op dat moment bij de overheid werkten, voorziet het FPU-reglement
in het toekennen van de dienstjaren voor 1997 onder aftrek van de dienstjaren
die bij uittreden op 62-jarige leeftijd zullen zijn opgebouwd. Voor de
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leeftijdscohorten die na I9.97 in overheidsdienst zijn getreden, geldt dat zij
uitsluitend dienstjaren toegekend krijgen voor de basisuitkering voor de

periode tot 2008. Zo wordt voor het FPU-cohort 2035- 2039 uitgegaan van
een in 40 jaar op te bouwen basisuitkering. Dit cohort bouwt vanaf 2008 tot
het uittreedmoment in 2037 29 dienstjaren op, zodat het op omslagbasis II

dienstjaren ontvangt. Daartoe wordt tot uiterlijk 202I FPU-omslagpremie
betaald.

Tabel 5 Werknemersdeel VUTjFPU-premie in relatie tot het uitkeringsniveau in
percentage van het salaris voor FPU-cohorten 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039

FPU-cohorten Geboorte- Gemiddeld Op omslagbasis te Omslag Betaalde
jaar uittreed- financieren dienstjaren uitkerings- wn-bijdrage
gemiddeld moment niveau in % aan omslag-

Aanvullend Basis salaris financiering
pensioen pensioen

2025-2029 1965 2027 6~' 21 66% 57%
2030-2034 1970 2032 1,',:, 16 40% 54%
2035-2039 1975 2037 O'~~,* 11 25% 47%

* intreedmoment 1991; ,~~,intreedmoment 19-96; *,~~,intreedmoment 2001

Conclusies

1. Uit de tabellen I en 2 blijkt dat de huidige gepensioneerden in extreme mate
hebben mogen profiteren van een VUT-regeling in relatie tot hetgeen zij daaraan
hebben bijdragen. Aangezien de VUT in 1981 werd ingevoerd, gaat het hier om de
pensioengerechtigde generatie tussen 65 en 83 jaar.

2. Uit de tabellen 3, 4 en 5 blijkt dat de geboortejaren tjm I965 meer ontvangen aan
uitkeringsniveau FPU (omslag) dan de betaalde werknemersbijdrage FPU
(omslag). Voor de geboortejaren daarna is het beeld tegenovergesteld) Deze
cohorten betalen meer aan werknemersbijdragen FPU (omslag) dan het
uitkeringsniveau van de FPU op omslagbasis.

Het verschil in voordeel (dat wil zeggen meer ontvangen dan betaald) voor de
diverse cohorten is aanzienlijk. Het varieert van 239% voor het geboortejaar 1945
tot 9% voor het geboortejaar 1965. Het verschil in voordeel wordt nog pijnlijker,
indien hierbij de kans op het bereiken van de 6z-jarige leeftijd in overheidsdienst
(en dus FPU-recht) wordt betrokken. Deze kans is voor het geboortejaar 1945
(thans 58 jaar oud) aanzienlijk hoger dan voor het geboortejaar 1965 (thans 38 jaar
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oud). Bij introductie van de FPU in I997 werd de kans voor een 4o-jarige om op
Go-jarige leeftijd in actieve dienst bij de overheid te zijn berekend op 44,5% voor

een man en, 20,9% voor een vrouw.f

Inlichtingen bij:

Marten de Vries

°7°'4267°°4

marten.vries@minbzk.nl
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Het bij de package deal (ABP 2001) afgesproken niveau om in 2022 de resterende
omslagkosten in te kunnen kopen in het pensioenfonds.

2 Uitgegaan is van het gemiddelde salarisniveau bij de overheid: circa € 35.000.
3 Deze conclusies zijn geldig uitgaande van het gemiddelde salarisniveau bij de overheid

van € 35.000. Bij de volgende salarisniveaus ligt het omslagpunt bij geboortejaar: €
20.000:1975; € 25.000:1970; € 45.000:1965;> € 45.000:1965

4 Rapport 'Van omslag naar opbouw: een hele overgang', p.19.
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