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Onderwerp:
Inzet VSO bij de aanpassing van de FPU-regeling aan het nieuwe fiscale kader voor de
pensioenen

Achtergrond
In 2002 is het akkoord inzake kapitaaldekking van de FPU regeling gesloten, waarbij de
ambitie was om de kapitaaldekking op omslag gefinancierde delen van de regeling uiterlijk
in 2020 gerealiseerd te hebben; partijen hebben in dit akkoord de bereidheid vastgelegd
om in overleg te treden over verhoging van de spilleeftijd, waarbij een eventuele wijziging
van de spilleeftijd niet eerder zou ingaan dan in 2012.
In het onderhandelingsresultaat

van 4 juli 2003 inzake toekomst ABP-pensioen en

financiële positie ABP is vastgesteld dat de standpunten van partijen ten aanzien van de
toekomst van de pre-pensionering ver uit elkaar lagen. Centrales waren van oordeel dat
het in 2002 gesloten akkoord op dat moment geen ruimte gaf om de FPU-regeling bij de
overeenkomst te betrekken. Werkgevers hebben gewezen op de na de package deal
gewijzigde omstandigheden en de nieuwe inzichten ten aanzien van intergenerationele
effecten die een fundamentele herbezinning op de FPU-regeling noodzakelijk maakten.
In het pensioenakkoord i.v.m. het Herstelplan ABP van 3 november 2003 is vastgesteld
dat, voor zolang als voor de structurele dekking van die afspraak noodzakelijk, de
geplande start voor de kapitaaldekking van het basisdeel FPU wordt uitgesteld.

Nieuwe ontwikkelingen en uitgangspunten
Het nieuwe fiscale kader gaat er van uit dat pre-pensioenregelingen

niet meer fiscaal

worden gefaciliteerd. Er zijn enerzijds mogelijkheden geschapen om het ouderdoms-
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pensioen te versterken, anderzijds is een fiscale facilitering van levensloopregelingen
geïntroduceerd.
Het VSO is van oordeel dat gebruikmaken van de levensloopfaciliteit ten behoeve van het
desgewenst sparen van vrije tijd voorafgaande aan pensionering, niet te verwaarlozen
voordelen heeft, zowel ten aanzien van keuzevrijheid als ten aanzien van te behalen
rendement; zij het dat individuele risico's iets groter kunnen zijn.
Het VSO is van oordeel dat voor de overheids- en onderwijssector met het premieniveau
dat in 2004 is bereikt ten gevolge van het Herstelplan ABP het maximum is bereikt van de
premiedruk voor de (pre)pensioenregelingen.
De gevolgen van het nieuwe FTK en de vergrijzing voor de premies op midden- lange
termijn zijn nog altijd onzeker. Bij het maken van nieuwe afspraken mogen de risico's niet
naar de toekomst verschoven worden.
Het VSO acht het noodzakelijk dat een beter evenwicht wordt bereikt in de lusten en lasten
van de oudere en de jongere generaties van overheids- en onderwijswerknemers.
Het VSO is van oordeel dat de financiële gevolgen van de stijgende levensverwachtingen
niet meer via het premiemodel kunnen worden geaccommodeerd, omdat hiermee een
extra druk wordt gelegd op de intergenerationele verhoudingen; uiterlijk 1 januari 2007
dienen hierover nadere afspraken te zijn gemaakt.
Een optimaal functionerende overheids- en onderwijssector vraagt om een geheel nieuwe
inzet van talenten en vaardigheden die beschikbaar zijn; werkgevers- en werknemersorganisaties moeten daarbij "in the lead" komen.

Inhoud van de regeling
Het volledig omzetten van de huidige FPU regeling in een regeling van versterkt o.p., zoals
centrales wensen, kost volgens berekeningen van het ABP gedurende een periode van 15
jaar gemiddeld 9,8% van de loonsom aan premie, waarbij is uitgegaan van een uitsluitend
financiële voorwaardelijkheid van aanspraken over verstreken diensttijd; uit oogpunt van
procesrisico's, flexibiliteit op de arbeidsmarkt en consistentie van de pensioenregeling
geeft het VSO uitdrukkelijk de voorkeur aan deze uitsluitend financiële voorwaardelijkheid
van de pensioentoekenning over de verstreken dienstjaren.
Gezien het beschikbaar premievolume zou een ambitieniveau dat centrales hanteren t.a.v.
"vrije tijd" vóór 65 jaar moeten worden bijgesteld van 36 maanden naar 26 maanden
(0,714* 36).
Van 58+ ers zal een vergelijkbare bijdrage gevraagd moeten worden, of in het verminderen
van het volume, of in een solidariteitsheffing, danwel een combinatie.
Ter compensatie van de vermindering van uitzichten op FPU van de leeftijdscohorten die
door de middelloondeal een afwijkende franchise en afwijkend opbouwpercentage hebben
stelt het VSO voor met ingang van 1 januari 2006 de franchise en het opbouwpercentage
voor de deelnemers 58- te uniformeren naar het structurele niveau.
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Het VSO stelt voor het structurele ambitieniveau voor 50% vorm te geven door versterking
van het o.p. en 50% d.m.v levensloop; in de o.p.regeling zal de mogelijkheid van
(deeltijd)pensioen tussen de leeftijd van 62 jaar en 67 jaar worden geopend.
Besproken kan worden of het wenselijk wordt geacht deelnemers in de gelegenheid te
stellen hun tot 1 januari 2006 opgebouwde kapitaalgedekte FPU aanspraken aan te
wenden t.b.v. een levensloopregeling op sectoraal niveau.
Aangezien arbeidsongeschikten geen behoefte hebben aan een versterkt o.p. ten behoeve
van het "voorwaarts flexibiliseren" zal de versterking van het o.p. niet worden toegepast op
de premievrije opbouw voor arbeidsongeschikten.
Voor de 58+ regeling wordt bij intreden in de FPU op of na 1 januari 2006 ook de
basisuitkering actuarieel gekort bij uittreden voor 62 jaar; de compensatie voor de
actuariële korting tussen het 61ste en het 62ste levensjaar vervalt; generieke sectorale
aanvullingsregelingen voor volledig uittreden m.u.v. overgangsrecht dat is afgesproken
terzake van de afschaffing van FLO-regelingen, die voorzien in aanvullingen op de 58+
regeling worden volledig geanticumuleerd.
Aangezien op grond van het amendement Vendrik doorwerken na de spilleeftijd wordt
gestimuleerd zullen voor de 58+ regeling alle inkomsten die samen met de reguliere
uitkering leiden tot een inkomen boven 80% van de grondslag worden geanticumuleerd.

Randvoorwaarden
Deze voorstellen zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat onder de werking van het FTK
de premie voor o.p.ln.p. voor 2006 kan worden vastgesteld op het premieniveau 2004 en
dat vaststaat dat de externe actuaris met de door het ABP aangeleverde berekeningen
instemt.
Bij de nieuwe regeling zal een nieuwe premieverdeling wg/wn voor het o.p.ln.p.
noodzakelijk zijn. De gevolgen hiervan dienen voor werkgever en werknemer budgettair
neutraal te zijn.

VSO

