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Gezeur

‘H

i Johan, met
Mark.”
“Mark wie?”
“Oh sorry Johan,
met Mark Rutte.”
“Jij ben toch de baas van Nederland?”
“In principe wel.”
“Leuk dat je effe belt, wat kan
ik voor je doen?”
“Ik neem aan dat je de media
volgt? We hebben nogal wat gezeur met die euro.”
“Ja, ik heb zoiets gelezen.
Waarom lossen jullie het gewoon niet op, dat is toch simpel? Het lijkt misschien een nadeel, maar het heb ook z’n voordelen. Dat is toch logisch?”
“Mwah, het ligt iets gecompliceerder Johan. We hebben te
maken met meerdere ego’s en
culturen. Nicolas wil er wat over
zeggen, Angela wil macht, en
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raar liever geen uitspraken over
welke vormen het beste zijn. Dat
kan volgens haar ook per geval verschillen. Ze verwijst naar de website
www.afm.nl van de Autoriteit Financiële Markten met tips voor consumenten bij het vergelijken van financiële producten.
“Probeer een kritische consument
te zijn en win op verschillende plekken informatie in. Vraag verschillende offertes. Als je een auto koopt,
moet je je daar ook in verdiepen. Je
wilt toch niet gaan rondrijden in een
wrak?”

Kan ik niet gewoon
bijstorten in het
pensioenfonds?
Mujagic raadt in elk geval niet aan
om zelf extra geld bij te storten in
een pensioenfonds. “Je hebt geen
invloed hoe met dat geld wordt omgegaan.” Levensloopregelingen en
koopsompolissen zijn volgens hem
ook niet immuun voor crises, turbu-

lentie op de financiële markten en
inflatie. Bijstorten in het pensioenfonds of lijfrentes hebben vanwege
allerlei regels niet de gewenste
flexibiliteit, waarschuwt ook blogger Jan van Harten van Nationaal
Pensioenweblog.
Een andere mogelijkheid: het aflossen van de hypotheek. Dat levert
lagere maandlasten op, zeker prettig als het pensioen later tegenvalt.
“Aflossen is een nette manier om de
vaste lasten omlaag te krijgen,” aldus Van der Lecq. “En later kun je
eventueel met een ‘omkeerhypotheek’ de overwaarde van het huis
opeten. Maar dit zijn geen algemene
recepten voor iedereen.”

Erg ingewikkeld
allemaal. Waar vind ik
een goede adviseur?
Dat is best lastig. Adviseurs die werken op provisiebasis komen mogelijk in de verleiding iets aan te bevelen waar ze vooral zelf geld aan verdienen. Van der Lecq: “Ik zou aanraden om een onafhankelijk adviseur in de arm te nemen, die je per
uur of per advies betaalt. Ook zou ik
bij verschillende adviseurs offertes
vragen.”
Theeuwes is het met haar eens:

“De adviseur moet iemand zijn die
transparant in jouw belang handelt. Als ik mijn huis laat schilderen, vraag ik ook altijd verscheidene offertes.” Maar de consument
ontkomt er bijna niet aan om zich in
de materie te verdiepen, al is het alleen maar om de adviseurs te kunnen begrijpen. Van der Lecq: “Veel
mensen zijn teleurgesteld in de financiële sector en dat is begrijpelijk. Je hoort dingen als: het zijn grote graaiers, ze zoeken het maar uit.
Maar het gaat wel om je eigen geld
en je eigen toekomst. Dus verdiep je
erin en vraag altijd door totdat je het
begrijpt. Later heb je er veel plezier
van.”

Is langer doorwerken
dan de oplossing?
Leuk is het misschien niet, maar het
levert wel meer geld op. Het salaris
is doorgaans hoger dan het pensioen. En dat pensioen kan omhoog
omdat het later ingaat.
“Het kan natuurlijk een tegenslag
zijn om een jaartje langer door te
werken, maar het is zeker gunstig
voor je pensioen,” zegt Theeuwes
(67). “Zelf vind ik het leuk om te blijven werken. Je merkt dat steeds
meer mensen dit gaan doen.”
Blogger Van Harten: “We moeten
eraan wennen dat we later met pensioen gaan en ook het moment van
pensionering onzeker wordt.” Hij
raadt aan te kijken naar mogelijkheden om in deeltijd door te werken
tijdens het pensioen. “Maar dat zal
wennen zijn voor de meesten.”

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kan voor de eigen situatie de hoogte van de
AOW en het pensioen worden
opgevraagd. Sinds kort worden
niet alleen bruto bedragen getoond, maar ook netto bedragen. Dat maakt het vergelijken
met de huidige inkomsten makkelijker. Inloggen moet met
DigiD. De informatie wordt opgehaald uit de systemen van de
Sociale Verzekeringsbank en de
circa vijfhonderd Nederlandse
pensioenfondsen en -verzekeraars. Individuele pensioenproducten zoals koopsompolissen
worden niet getoond.

Pensioendaling
Bij het grootste pensioenfonds
ABP (overheid en onderwijs, 2,8
miljoen deelnemers) is de dekkingsgraad gezakt tot 94 procent, terwijl 105 procent is vereist. Veel andere fondsen kampen met soortgelijke problemen. Dat betekent veelal geen
inflatiecorrectie, waardoor het
pensioen per saldo minder
waard wordt. En dus mogelijk
een verlaging van het pensioen
in 2013. Hoeveel zou dat dan
kosten? Volgens Jan van Harten
(Nationaal Pensioenweblog)
bedraagt het gemiddelde pensioen zo’n 10.000 euro per jaar.
Een korting met drie procent –
een percentage waarmee de
Pensioenfederatie rekening
houdt – zou een achteruitgang
van 300 euro bruto betekenen.
Dat is dus 25 euro bruto per
maand. “Niet echt schokkend
dus,” aldus Van Harten.

‘Volgens mij is het nu
een goed moment
om te kopen’
die Italianen varen hun eigen
koers.”
“Snap ik Mark, van die Italianen ken je niet winnen, maar je
ken wel van ze verliezen. Luister Mark, je moet gewoon zeggen: we doen het met z’n allen
of we stappen er allemaal uit.”
“Goede tip, maar ik bel eigenlijk voor een gunst…”
“Vertel?”
“Op dit moment is het elke
dag zwarte chocoladeletters
met een grafrandje in alle media. Dat is niet goed voor de economie en dat gaat me dan weer
zetels kosten. Kan jij zorgen
voor wat ander nieuws?”
“Ik heb nog wel wat leuks,
dan is het probleem even bij je
weg en ken je aan de gang.”
“Klinkt goed Johan.”
“Hoe zie jij het dan verder
Mark? Zoek jij effe uit wat Ajax
zou moeten kosten. Honderd
miljoen of zo?”
“Dat zou ik aan Jan Kees kunnen vragen, die doet bij ons de
financiën.”
“Ja, laat het hem effe uitrekenen, we komen zelf al een heel
eind met Dennis, Wim, Tscheu,
Sjakie en nog wat gasten. Volgens mij is het nu een goed moment om te kopen. Als er gedoe
is, kun je toch het beste inkopen
en jij bent de baas van die banken. Dus dat is makkelijk.”
“In principe wel. Laat mij ernaar kijken Johan, regel jij het
andere dan?”
“Ja jongen, dat doe ik voor je!”
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