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Vragen en antwoorden over de PFA pensioenen
- Augustus 2018
HET EIGEN BEHEER PENSIOEN VAN PFA
1. Waarom gaat het Eigen Beheer pensioen nu pas naar Stap?
De waardeoverdracht naar Algemeen Pensioenfonds Stap kon pas doorgaan als de ‘verzamelwet
pensioenen’ definitief was geworden. Deze wetgeving is vertraagd en werd pas definitief in april
2018. Dat betekent dat wij de waardeoverdracht moesten uitstellen tot 1 mei 2018.
2. Hoe hoog is de eindkorting bij de overdracht naar Stap?
Stap en PFA zijn een overdrachtsmethodiek overeengekomen. Volgens die berekeningen komt de
eindkorting uit op een percentage van circa 30%. Dat is de eindkorting die per 1 mei 2018 wordt
doorgevoerd. Het definitieve percentage kan pas uitgerekend worden nadat PFA de deuren
definitief heeft gesloten (‘geliquideerd’ is). Eventuele verschillen worden met terugwerkende
kracht door Stap met u verrekend.
3. De verlaging van 30% is nog steeds niet het definitieve kortingspercentage. Hoe zit dat?
Het definitieve kortingspercentage kan pas bepaald worden op het moment dat PFA zijn deuren
echt heeft gesloten (‘geliquideerd’ is), de liquidatievergadering zal medio september
plaatsvinden. Pas dan zijn alle laatste kosten en baten volledig bekend. We hebben het
percentage nu zo goed mogelijk ingeschat, maar het kan nog licht afwijken. Zowel naar boven als
naar beneden. Als dat zo is, dan rekent Stap het verschil uit en wordt dat met terugwerkende
kracht verrekend met de opgebouwde pensioenen en met de pensioenuitkeringen.
4. Komt deze korting nou bovenop de korting van december 2017?
Ja, u kunt het zien als deel 2 van de forse eindkorting van rond de 30% die wij in augustus
aankondigden. Nu voeren we die eindkorting eigenlijk in twee delen door: de korting van 6,4%
vanwege het herstelplan in december 2017 en de eindkorting van 30% bij waardeoverdracht. De
totale korting is hierdoor 34,5% geworden, hoger dan de circa 30% die wij eerder aankondigden.
Dit komt doordat de rente afgelopen periode een negatief effect had op de dekkingsgraad en het
uitstel van de wetgeving heeft geleid tot extra kostenposten voor PFA.
Hier ziet u wat er met elke 100 euro pensioen is gebeurd:
31 December 2017 verlaging met 6,4%: EUR 100 werd EUR 93,60
1 Mei 2018 verlaging met 30%: EUR 93,60 werd EUR 65,52
5. Waarom geldt de korting voor alle belanghebbenden?
Wij sluiten geen groepen uit voor deze korting. De verlaging geldt zowel voor alle opgebouwde
pensioenen als voor alle pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad van PFA laat zien of de
financiering van alle opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen in Eigen Beheer tezamen,
voldoende gezond is. Iedere Eigen Beheer deelnemer heeft een pensioen opgebouwd dat past bij
het premieniveau dat hij/zij samen met de werkgever heeft betaald. Die premie en de
gerealiseerde rendementen daarop, zijn voor iedereen in gelijke mate tekort geschoten. Daarmee
is het dus logisch dat iedereen evenredig bijdraagt aan het herstel van de financiële gezondheid
van PFA. Daarom is het kortingspercentage voor iedereen gelijk.
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6. Waar kan ik zien hoeveel lager mijn pensioen wordt door deze korting?
U kunt na het derde kwartaal 2018 op mijnpensioenoverzicht.nl zien hoe hoog uw pensioen is
geworden na de 30% korting in mei 2018. Ook krijgt u in het najaar van 2018 een eindopgave
van PFA waar deze bedragen op staan.
7. Waarom is het Eigen Beheer pensioen in december 2017 ook al gekort?
Tot de collectieve waardeoverdrachten moesten wij blijven voldoen aan de afspraken in ons
herstelplan. Daarin staat dat wij bij een slechte financiële positie aan het eind van 2017, het
eigen beheer deel van de pensioenen moeten verlagen. Onze financiële positie is zoals u weet
slecht. Per 31 december 2017 moesten wij daarom alle Eigen Beheer pensioenen verlagen.
8. Hoe is de hoogte van de korting in december 2017 bepaald?
Per 31 december 2017 worden alle pensioenen die tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2017 zijn
opgebouwd in de eigen beheer pensioenregeling van Pensioenfonds Accountancy, verlaagd met
6,4%. Dit percentage volgt uit het herstelplan dat in maart 2017 is ingediend. De korting is toen
zodanig vastgesteld dat we met die jaarlijkse korting konden verwachten in tien jaar te kunnen
herstellen uit de tekortsituatie, als het fonds zelfstandig zou zijn doorgegaan.
9. De standaard pensioenleeftijd is gestegen naar 68 jaar. Ga ik er daardoor op achteruit?
Nee, de waarde van uw pensioen is gelijk gebleven bij het omrekenen naar de ingangsleeftijd van
68 jaar. Om u een idee te geven: een pensioen van bruto € 100 dat ingaat op uw 67ste, staat
gelijk aan een pensioen van ongeveer bruto € 70 dat ingaat op uw 68ste. Bij Stap is de standaard
pensioenleeftijd 68 jaar.
10. Blijft het na 1 juli 2017 nog mogelijk om het opgebouwde PFA-pensioen in te laten gaan op 60
jaar?
Ja, u kunt uw pensioen nog steeds vervroegen, ook bij Stap. Zolang het opgebouwde pensioen bij
PFA staat, kan het vervroegd worden tot minimaal de leeftijd 60 jaar. Zodra de collectieve
waardeoverdracht heeft plaatsgevonden naar Stap, is de minimale pensioenleeftijd afhankelijk
van de nieuwe pensioenregeling.

HET GARANTIEPENSIOEN BIJ AEGON
11. Blijft het Garantiepensioen in 2018 weer buiten de korting?
Ja, het Garantiepensioen wordt niet verlaagd. De verlaging geldt alleen voor het pensioen dat in
Eigen Beheer is opgebouwd.
12. Kan het Garantiepensioen gekort worden in de toekomst?
Nee, het is een gegarandeerd pensioen dat niet gekort kan worden. Alleen in geval van
faillissement van de verzekeraar bestaat er een kans dat de pensioenen niet meer geheel
uitbetaald kunnen worden, maar zelfs dan zijn er maatregelen die de kans daarop beperken. Het
Garantiepensioen is wel al enkele jaren niet meer geïndexeerd, omdat daar niet voldoende
buffers voor zijn. Indexatie van het Garantiepensioen wordt ook komende jaren nog niet
verwacht. Van niet indexeren verliest uw pensioen aan koopkracht, omdat uw pensioen niet
meestijgt met de prijzen.
13. Moeten werknemers toestemming geven voor de collectieve waardeoverdracht?
Nee, het bestuur mag zelf besluiten tot een collectieve waardeoverdracht. De Nederlandsche
Bank kijkt wel mee en heeft in december 2017 aangegeven geen bezwaar te maken tegen deze
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waardeoverdracht.
14. Wie beslist er of (de uitkeringen van) het Garantiepensioen worden geïndexeerd?
Voor het Garantiepensioen blijft na opheffing van PFA een onafhankelijk orgaan bestaan voor de
controle op eventuele toekomstige indexaties. Dat orgaan is de Stichting Toezicht Depot PFA.
Informatie is vanaf februari 2018 te vinden op: www.stichtingtoezichtdepotpfa.nl.
15. Bij wie kan ik met vragen terecht als de collectieve overdracht afgerond is?
De Garantiepensioenen zijn per 31 december 2017 aan Aegon overgedragen. Aegon keert dan
ook die pensioenen uit.
16. Waar kan ik online informatie halen over mijn Garantiepensioen?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

WAT ER MET PFA GEBEURT NA DE COLLECTIEVE WAARDEOVERDRACHTEN
17. Hoe lang blijft PFA nog bestaan?
Totdat de collectieve waardeoverdrachten zijn afgerond, zullen de ingegane pensioen als altijd
door PFA worden uitgekeerd. Na de collectieve waardeoverdrachten zal de verplichting van het
registreren en uitkeren van die pensioenen bij Stap APF en Aegon liggen. Vanaf dat moment zal
PFA de procedure doorlopen van opheffing (liquidatie). Het liquidatieverslag wordt medio
september vastgesteld door het College van Vereffenaars en zal aansluitend ter inzage worden
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Als na twee maanden geen bezwaar is
aangetekend, wordt met een verklaring van non verzet het liquidatieverslag toegezonden aan
DNB met het verzoek het toezicht te beëindigen. Nadat bevestiging van DNB is ontvangen dat het
toezicht is beëindigd, volgt de uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. De liquidatie is dan formeel voltooid en de stichting Pensioenfonds voor de
Accountancy & de Administratieve en Fiscale Dienstverlening houdt dan op te bestaan.

