ACTUEEL PENSIOEN

INDEXERING VAN ONZE
PENSIOENEN KOMT ERAAN
Sinds 2010 maken de meeste pensioenfondsen pas op de plaats.
Door de inflatie hebben gepensioneerden al 30 procent van
hun koopkracht moeten inleveren. Gaat daar eindelijk een
einde aan komen?
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ndexeren, indexatie: woorden die ouderen
de laatste jaren voor op de tong liggen. Ze
willen dat hun pensioen nu eindelijk eens
aangepast wordt aan de stijgende kosten van
het levensonderhoud. Maar het verlangen naar
een hogere pensioenuitkering strandt steeds op
een leger deskundigen en politici dat indexatie ‘nu
nog niet verstandig vindt.’ Robbert van Woerden,
eigenaar van Themis Pensioenen Professionals en
hoofdredacteur van het blad ‘Pensioen & Praktijk’,
verwacht dat de pensioenen 1 januari 2023 of
misschien zelfs nog dit jaar eindelijk (licht) omhoog
zullen gaan. Hij waarschuwt direct dat men zich
niet rijk moet rekenen. Volledig koopkrachtbehoud
zit er niet in. “Het nieuwe pensioenakkoord maakt
een stijging mogelijk. Maar ook als het parlement
dit akkoord nog niet goedkeurt, zijn er kansen.
De rente heeft een stijgende trend, zodat meerdere
pensioenfondsen kunnen gaan indexeren.”
LANGER WERKEN VOOR JE PENSIOEN
Een hapklare brok is de indexering nog niet. “Neem
het pensioenfonds van de kappers. Daar is de premie
vorig jaar met 36 procent gestegen. Is het dan redelijk
de gepensioneerden te gaan compenseren, zonder de
bedrijven en de deelnemers ook tegemoet te komen?”
Andere fondsen hebben de pensioenopbouw van de
deelnemers sterk verlaagd om aan een redelijke
dekkingsgraad te komen. “Deze mensen moeten veel
langer werken voor hun pensioen dan eerdere
generaties.” Maar Van Woerden is zeker niet blind
voor de snelgroeiende pensioenpot van 2.000 miljard
euro, die klaarligt om de pensioenen van nu en die in
de verre toekomst uit te keren. “Misschien zijn we
met allerlei regelgeving wel iets te voorzichtig en
hebben we ons te arm gerekend. Maar dan nog
moeten we zorgen dat áls er straks meer te verdelen is,
dat ook rechtvaardig gebeurt. Dat zal per sector
verschillen.”

we zitten op een snelgroeiende
pot van 2.000 miljard euro
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AOW MEEGROEIEN MET PRIJZEN
Zo kijkt Van Woerden ook aan tegen de huidige
discussie over de AOW. Hij beseft hoe ouderen staan
tegenover de ontkoppeling van deze volksverzekering
met het minimumloon. “Maar ik zou het helemaal
niet raar of onrechtvaardig vinden als de AOW
gegarandeerd meegroeit met de prijzen, zoals eerder
het geval was.”

Wat moet je kiezen als
je met pensioen gaat?

➊ Kies je voor een hoog ouderdomspensioen dat

stopt bij overlijden of ga je voor een lager pensioen dat doorloopt tot ook de partner overleden
is? Dat partnerpensioen is wel lager, maar wordt
deels gecompenseerd door een hogere AOW voor
alleenstaanden.
➋ Kies je voor een pensioen dat alle jaren gelijk
is of breng je daar verschil in aan? Bijvoorbeeld de
eerste vijf jaar een hoger pensioen en daarna lager.
Misschien wil je eerst gaan reizen en denk je bij het
ouder worden minder geld nodig te hebben. Het latere pensioen kan dan wel 30 procent lager uitvallen.
➌ Bij de pensioendatum in één keer 10 procent
van de waarde van je pensioen opnemen. Bij een
behoorlijk pensioen kan dat tienduizenden euro’s
ineens opleveren. De rest van het pensioen wordt
dan natuurlijk lager. Deze keuze wordt wellicht vanaf
2023 mogelijk.
➍ Bij een beschikbare premieregeling kun je kiezen
of je je pensioenpot omzet in een (gegarandeerde)
vaste of een variabele uitkering die hoger begint,
maar later kan dalen omdat een deel van het
pensioen wordt belegd.
Onze pensioenexpert zegt: “Mensen willen heel
graag pensioenkeuzes hebben. Maar een keuze
máken is een ander verhaal. Je moet goed laten
uitrekenen wat de gevolgen zijn van je keuzes;
hoeveel belasting je moet betalen en hoeveel
spaargeld je hebt om op terug te vallen.”
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