Informatie Levensloopregeling/FPU
De nieuwe pensioenregeling
De overheid heeft besloten om langer doorwerken te stimuleren. Die maatregel is nodig omdat het
aantal ouderen in de toekomst sterk toeneemt en daarmee de kosten van de pensioenvoorzieningen
die de werkenden moeten betalen. Reden voor de overheid om een eind te maken aan de fiscale
aftrek van prepensioenpremies. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers besloten
daarom om met ingang van 1 januari 2006 de FPU-regeling te beëindigen en het ouderdomspensioen
aan te passen. De afspraken zijn een akkoord op hoofdlijnen. De vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers zijn inmiddels gestart met het voorleggen van de afspraken aan hun leden.
De nieuwe regeling maakt het ook in de toekomst mogelijk om vanaf 60 jaar in deeltijd of in voltijd uit
te treden. Volgens de huidige FPU-regeling is het mogelijk om met 40 dienstjaren op 62-jarige leeftijd
met 76 procent van het middelloon (de spilleeftijd *) te vertrekken. In de nieuwe regeling komen daar
twee maanden bij.
Hoe de regeling uitpakt hangt af van de leeftijd en het inkomen van de werknemer. Daarom wordt
hieronder iedere groep even apart genoemd.
Met deze nieuwsbrief willen we de belangrijkste resultaten laten zien. Aan deze informatie kan geen
individueel recht worden ontleend.
Groep 1: geboren voor 1950 en op of voor 1 april 1997 werkzaam.
De FPU regeling wordt omgezet in een regeling die daarop aansluit, met de volgende drie
belangrijkste veranderingen:
a.Geboren op uiterlijk 1 april 1947 geeft een uittree-leeftijd van 61 jaar en 2 maanden (was 61 jaar)
b.Geboren tussen 1 april 1947 en voor 1 januari 1950 geeft uittree-leeftijd van 62 jaar en 3 maanden
(was 62 jaar).
In beide gevallen blijft de 10 jaren referte-eis (minimum aantal gewerkte jaren bij een ABP-werkgever,
voorafgaand aan vroegpensioen) van kracht. De hoogte van de uitkering is gelijk aan het huidige FPU
recht. Voor personeel geboren op uiterlijk 1 april 1947 blijft de huidige regeling, die langer werken
beloont met een hogere uittree-percentage van kracht.
c.Deze groep mag tot 90% van het laatstverdiende loon bijverdienen (was 100%). Dit geldt voor
werkzaamheden (dus ook uitbreiding) die aangevangen zijn na 1 juli 2005.
Groep 2: geboren voor 1950 met VUT 40 overgangsrecht.
Binnen de huidige regeling is deze geformuleerd als:
personeel met 42 dienstjaren t/m 1 april 2006
of 43 dienstjaren t/m 1 april 2009
of 44 dienstjaren t/m 1 april 2012
Hun uittree-leeftijd blijft ongewijzigd, evenals de hoogte van de uitkering.
Groep 3: de lopende uitkeringen.
Uitkeringen ingegaan voor 1 januari 2006 blijven ongewijzigd. Indien na die datum de betrokkene het
deeltijd fpu wil uitbreiden, dan zal het ABP een nieuw uitkeringspercentage berekenen.
Groep 4: geboren voor 1950 maar niet werkzaam op 1 april 1997 (geen FPU- overgangsrecht).
Voor dit personeel geldt de nieuwe regeling, zoals omschreven bij groep 5.
Groep 5: geboren in 1950 of later en werkzaam op 31 december 2005 en 1 januari 2006.
De FPU regeling verdwijnt en wordt vervangen door de nieuwe regeling, die uittreden voor het 65ste
jaar mogelijk maakt.
Dit wordt mogelijk door
a. Verhoging ouderdoms/nabestaande pensioen (op/np) door het opbouwpercentage te verhogen tot
2,05% en de franchise (**) te verlagen tot
€ 9.400. Dit recht kan eerder gebruikt worden voor een vroegpensioen.
b. Uittreden kan vanaf 60 jarige leeftijd, dat was 55 jaar.
c. Deeltijd pensioen wordt mogelijk.
d Over reeds gewerkte jaren (1), waarvoor u dus ook al premie hebt betaald, worden extra
pensioenrechten ingekocht. Deze extra rechten kunt u gebruiken om toch eerder te stoppen met
werken. Daardoor kunt u alsnog met 62 jaar en 10 maanden met pensioen. Voor deze groep is het
ook mogelijk om van de levensloopregeling gebruik te maken. Hierdoor kunnen zij nog een aantal
maanden opsparen voor nog eerdere uittreding.
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Groep 6: Nieuw personeel in dienst na 31 december 2005
Zij vallen geheel onder de nieuwe regeling.
Levensloopregeling
Voor de levensloopregeling komt 0,8 procent van het jaarsalaris beschikbaar. De éne helft wordt
betaald door de werknemer, de andere helft door de werkgever. Het is niet verplicht aan deze regeling
mee te doen, U kunt er ook voor kiezen de werknemersbijdrage in eigen zak te houden. In dat geval
krijgt u het als belastbaar loon.
De praktijk
Het effect van de nieuwe regeling loopt in de praktijk uiteen naar inkomensniveau en leeftijd. Met een
inkomen van 40 duizend euro ligt de effectieve spilleeftijd (bij een combinatie van verslepen *** en
levensloop) over het algemeen tussen de 62 jaar en 2 maanden en de 62 jaar en 4 maanden.
Bent u binnenkort toe aan FPU?
Het akkoord neemt voor u de onzekerheid weg. Ja, er bestaat na 1 januari 2006 voor u (mits u 56 jaar
of ouder bent en aan de overige voorwaarden voldoet) nog recht op FPU. Er is dus geen reden om
nog dit jaar een FPU uitkering aan te vragen om uw rechten veilig te stellen. Langer doorwerken is
financieel aantrekkelijk dankzij het nieuwe spaarelement. Als u langer doorwerkt wordt uw uitkering en
uw pensioen verhoogd.
Samenvattend
In de oude regeling betaalden werknemers premie voor hun ouderdomspensioen én een fpu-premie.
In de nieuwe regeling vervalt de fpu-regeling en dus ook de fpu-premie. In plaats van premie in de fpuregeling te storten, wordt dat geld geïnvesteerd in uw ouderdomspensioen. Hierdoor worden extra
ouderdomspensioenrechten opgebouwd. Deze mogen flexibel, voor uw 65e en/of in deeltijd,
opgenomen worden. Ook de levensloopregeling kunt u gebruiken om nog eens eerder te stoppen met
werken.
Het uitgangspunt is: wie op zijn / haar 22e begint met pensioenopbouw en hier 40 jaar mee door gaat,
kan stoppen met werken op een leeftijd van 62 jaar en 2 maanden. Wie van deze standaard afwijkt,
werkt langer door of betaalt meer premie.
Niet bellen of schrijven over uw specifieke omstandigheid.
Dit is een akkoord op hoofdlijnen. Niemand kan u op dit ogenblik gedetailleerd antwoord geven, omdat
de nadere regelgeving er nog niet is.
(1) Verzorgingsjaren voor kinderen jonger dan 6 jaar tellen voor 100 % mee, en voor kinderen boven
de 6 jaar voor 50 %.
* spilleeftijd: het omslagpunt, waarop een pensioenuitkering van 70% uitgekeerd kan worden.
** franchise: het deel van het salaris waarover geen premie betaald wordt
*** Verslepen: dit is het naar voren halen van extra opgebouwde rechten
Meer informatie:
 http://www.akros.nl
 http://www.abp.nl
 CAO PO 2006-2008:
o § 8.24 Levensloop pag. 59 alsmede Bijlage X behorend bij artikel 8.24 van deze CAO
(pag. 106)
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