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Smorenberg en trendwatcher Adjied Bakas vinden dat Nederlanders
serieuzer werk moeten maken van
het leven na het werk. Op financieel gebied, maar ook van de zorg
voor lichaam en gezondheid. Vijf
tips:
1. Nederlanders moeten hun
kennis over hun eigen financiën
vergroten. "Er hangt in Nederland
een sfeer van: mijn baas regelt het
wel", zegt strategisch adviseur Harry Smorenberg. Consumenten
moeten volgens hem zelf meer de
regie over hun financiële zaken
gaan voeren en dat zijn ze nog niet
gewend. Het jaarlijkse Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) moet
worden uitgebreid met andere financiële gegevens, zoals de waarde
van de eigen woning en verzekeringen. "Je kunt in het UPO wel lezen wat je over tien jaar aan pensioen krijgt, maar wat is dat bedrag
feitelijk voor je waard? Wordt de
AOW belast, hoe hoog zijn de zorgkosten en hoe hoog zal de inflatie
zijn tegen die tijd?" En meer nog:
"Hoe wil ik straks leven en wat
moet ik dus reserveren!"
2. Gezonder leven en zo de zorgkosten beperken. Trendwatchter
Adjiedj Bakas: "In Singapore, toch
ook een welvarend land, zijn de
zorgkosten een derde van wat ze
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hier zijn. In Nederland rijzen de
kosten de pan uit omdat de verzekeraar toch wel betaalt. Singapore
kent veel minder bureaucratie en
bovendien is het eigen risico veel
hoger. Men leeft daardoor veel gezonder. Het is in ons eigen belang
om gezond oud te worden. Tenslotte moeten we vanwege de vergrijzing langer doorwerken."
3. Verstandiger beleggen. Beleggen wordt meer een individuele
aangelegenheid omdat er steeds
meer zzp’ers bijkomen. Risicospreiding ligt voor de hand. Ook indexbeleggen (een relatief passieve manier van beleggen waarbij louter de
beursindex wordt gevolgd) wordt

’Pensioenstelsel is
verkokerd’
Den Haag Econoom Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg noemt het Nederlandse pensioenstelsel ’verkokerd’. "Nu worden zaken als pensioen en de woningmarkt als losstaand gezien. In
de toekomst zouden die veel meer
geïntegreerd kunnen worden. Als
een huiseigenaar bijvoorbeeld zijn
hypotheek op zijn 65-ste heeft afbetaald, houdt hij meer geld over
dat hij als pensioen kan gebruiken."
Een andere variant is dat iemand
zijn huis ná zijn 65-ste verpandt
aan een pensioenfonds of zorgin-

stelling. "In ruil daarvoor kan hij rekenen op zorg en wat extra geld om
leuke dingen te doen". Volgens Bovenberg worden pensioenen nu
vooral gezien als iets waar je hard
voor moet werken, zodat je dat
straks niets meer hoeft te doen. In
de toekomst zal het meer in elkaar
gaan overlopen en gaan mensen
met hun eigen deskundigheid meer
als een soort ’kapitaalgoed’ door het
leven. "Er komen meer zzp’ers bij.
Zij zullen gezond moeten leven, zodat ze na hun 65-ste ook af en toe
bij kunnen klussen."

vaak genoemd. De grote pensioenfondsen kunnen nu even naar
adem happen omdat de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau is
gekomen. Volgens Bakas is dit meer
geluk dan wijsheid. Smorenberg
wijst wel op het gevaar van zelf beleggen. Dat vraagt juist om discipline en kennis die niet iedereen
heeft. Collectief beleggen is ook
voor zzp’ers uiteindelijk de beste
optie. "Individueel haal je eigenlijk
niet structureel het rendement dat
de grotere fondsen met hun volume en kennis wel realiseren". Wel
wijst Smorenberg op de kostenkant
van het beleggen. "Fondsen moeten
kritischer sturen op de kosten."
4. Zorgverzekeraars, pensioenfondsen en woningcorporaties
moeten de krachten bundelen. Zij
zouden producten moeten aanbieden op het gebied van wonen, pensioen en zorg, en als fusiebedrijf
zullen zij in staat zijn om de kosten
te drukken, zegt de Tilburgse econoom Lans Bovenberg. "Een huurder zou in de aanloop naar zijn pensioen een deel van de woning kunnen kopen en na zijn 65-ste weer
terugverkopen. In ruil daarvoor
zou hij zorg kunnen krijgen." In
Amerika bestaan dergelijke structuren al. Wie aangesloten is bij pensioenfonds Metlife kan later tegen
een lager tarief naar een verzorgingstehuis. Ook pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM ziet kansen in de integratie van wonen,
zorg en pensioen. Zo zou de eigen
woning kunnen worden gebruikt
om pensioen op te bouwen, zegt

bestuursvoorzitter Martin van
Rijn. Het opgebouwde vermogen
kan dan op latere leeftijd bijvoorbeeld worden omgezet in geld of alternatieve woonruimte. Overigens
kan het eigen huis alleen worden
ingezet als de hypotheek is afbetaald.
5. Vermogensopbouw moet
flexibeler. Volgens PGGM is de vermogensopbouw over de levensloop, waarmee men kan sparen
voor onbetaald verlof, nu niet optimaal. Werknemers kunnen nu via
de levensloopregeling fiscaal gunstig nog een spaarpotje opbouwen
om voor hun 65ste met pensioen te
gaan. De nieuwe vitaliteitsregeling,
die de levensloopregeling gaat vervangen, is volgens het kabinetRutte uitdrukkelijk niet bedoeld
voor vervroegd uittreden. Volgens
PGGM zou het goed zijn om de
voorgestelde vitaliteitsregeling te
integreren met het aanvullend
pensioen.
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’Schijnzekerheid’
De pensioensector moet onzekerheden over de
hoogte van het pensioen beter communiceren.
Dat schrijft de beroepsorganisatie van accountants NBA in een gisteren gepubliceerde open
brief. Onlangs bleek dat de grote pensioenfondsen weer beter bij kas zitten, waardoor ze in staat
zouden zijn om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. De NBA wijst erop dat er geen
zekerheid bestaat over zaken als beleggingen,
inflatie en toekomstige levensverwachting. De
pensioenfondsen zouden hun deelnemers duidelijk moeten maken dat dit onzekere factoren zijn
en dat er geen garantie bestaat voor de ’waardevastheid’ van toekomstige pensioenen.

