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Goed pensioen komt
niet meer vanzelf
De pensioenen gaan mogelijk omlaag. De
alarmerende berichten komen niet van
zwartkijkers, maar van de pensioenfondsen
zelf. Hoe kom je toch nog aan een goed
pensioen?
RICHARD MOOYMAN

B

ij veel pensioenfondsen
zit minder geld in kas
dan nodig is om straks
alle gepensioneerden te
betalen. De lage rente en
gedaalde beurskoersen worden als
belangrijkste boosdoeners aangewezen. Daarnaast leven wij ook langer dan vorige generaties. Goed
voor ons, maar niet voor de pensioenfondsen die al die senioren
moeten betalen.
Het gevolg is dat de pensioenen
mogelijk al in 2013 worden gekort.
Een nieuw onaangenaam vooruitzicht, nadat al eerder duidelijk was
geworden dat de AOW-leeftijd omhooggaat naar 67 jaar.
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Hoe groot is de kans
dat de pensioenen
omlaag gaan?
Die kans is reëel, zegt pensioenprofessor Fieke van der Lecq van de
Erasmus School of Economics. Zij
krijgt bijval van Jules Theeuwes,
wetenschappelijk directeur van
SEO Economisch Onderzoek en
emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ook hij houdt
rekening met een verlaging, evenals
minister Kamp (Sociale Zaken).
Theeuwes verwacht namelijk niet
dat de pensioenpremies worden
verhoogd, wat een manier is om de
kassen aan te vullen. “Hogere premies maakt arbeid duurder en dat
heeft negatieve gevolgen voor onze
concurrentiepositie.”
Deze week kondigde PME, pensioenfonds voor de metaal, aan de
pensioenpremies volgend jaar met
22 procent te verhogen en de uitkering van het pensioen negen procent te korten, als er geen maatregelen van de overheid komen.
Volgens Edin Mujagic, econoom
aan de Universiteit van Tilburg en
blogger op inflatieblog.nl, lijken de
problemen van de pensioenfondsen structureel te zijn. Mujagic
waarschuwt voor een periode van
zeer lage groei, tegenvallende rendementen en het gevaar van toenemende inflatie. Alle hens aan dek
dus. Maar pensioenprofessor Fieke
van der Lecq stelt dat de situatie
over een paar weken weer beter kan
zijn. “Door de stand van de rente
kan de dekkingsgraad enorm fluctueren. Er worden geen harde euro’s
verloren, maar de verplichtingen
worden anders gewaardeerd.”

Hoe zit het eigenlijk
met mijn eigen
pensioen?
Veel mensen hebben nauwelijks
een idee. Het jaarlijks pensioenoverzicht belandt in de map hoofd-

pijndossiers of zelfs in de papierbak. Het is verstandig om een jaarlijkse pensioen-APK te doen, zegt
Fieke van der Lecq.
“De berichten over een mogelijke
pensioenverlaging kunnen een wake-up call zijn. Ga na hoeveel je later
denkt nodig te hebben. Kijk naar de
hypotheek en andere schulden en
verplichtingen. Vergelijk dat met
het jaarlijkse pensioenoverzicht.”
Veel mensen denken volgens Van
der Lecq ten onrechte dat zij straks
zeventig procent van hun salaris
krijgen. “In de praktijk is dat bijna
nooit zo. Vaak valt het pensioen tegen. Dat kan bijvoorbeeld te maken
hebben met een loopbaanonderbreking of het werken in deeltijd.
Maar je moet er later wel zeven dagen per week van kunnen leven.”
Wie moeten zich de meeste zorgen
maken? “Jonge werknemers. Het
gevaar bestaat dat zij meer premie
moeten betalen met het vooruitzicht op een veel lager pensioen dan
de ouderen van nu,” stelt Mujagic.
Theeuwes denkt dat een verlaging
van het pensioen er juist vooral inhakt bij de oudere generaties. “Voor
een jongere met nog veertig jaar te
gaan tot het pensioen is nog van alles mogelijk. De rendementen van

aandelen zijn op lange termijn
goed. Sparen op je 64ste helpt niet
veel meer.”

Is het verstandig om
zelf extra te sparen?
Ja, daar zijn de meeste deskundigen
het wel over eens. Een eigen buffer
opbouwen kan nooit kwaad. Er is
wel een probleem: sparen is relatief
veilig, maar het rendement is laag.
Beleggen biedt kans op hogere rendementen, maar levert ook veel grotere risico’s op. Simpele oplossingen lijken er niet te zijn. Theeuwes:
“Pensioenfondsen hebben problemen om geld rendabel te beleggen,
voor individuele burgers geldt dat
natuurlijk ook.”
Er zijn veel manieren om geld opzij
te leggen, zoals sparen, banksparen, beleggen en via koopsompolissen. Van der Lecq doet er als hoogle-

