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Het pensioenvenijn zit in het staartrisico: latenwe
anders zorgen voor de sterken der sterken
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adiofenomeenBarendBa-
rendsepresenteerde inde
jaren zeventig vande vori-
ge eeuwopzaterdagmid-
dag een radioprogramma
waarin felicitaties van luis-

teraars aan luisteraarswerdenoverge-
bracht.Naast de langgehuwdenbetrof
dit jarigen: niet de ‘sterken’ die 70wer-
denof de ‘zeer sterken’ die 80werden,
maarde ‘sterkender sterken’ die de90
warengepasseerdwerden vaakuitbun-
dig gefeliciteerd.Negentigworden, dat
washeelwat.

Tegenwoordig komtdiehoge leef-
tijd veel vaker voor.Dat is vaakgoed
nieuws,maar kost ookgeld. Vanuit
het perspectief vanpensioenfondsen
(enpensioenverzekeraars) gaat het
omde resterende levensverwachting
vanmensenopdepensioenleeftijd.
HetCentraal Bureau voorde Statistiek
(CBS) publiceerdeop1novemberde
prognose vande resterende levensver-

wachtingop65-jarige leeftijd.Diewas
in1950ongeveer 14,5 jaar, in 2000on-
geveer 17,5 jaar en zal rond2040 rond
de22,5 jaar liggen.Nog evenenhet
wordt gewoonomtot de ‘sterkender
sterken’ te behoren.De stijging gaat
ook sneller: van3 jaar in 50 jaarnaar 5
jaar in 40 jaar.

Dedemograaf JamesVaupel verge-
lijkt al jarende levensverwachting van
landen. In 1814hadZwedenmet 45
jaar dehoogste levensverwachting en
nu is dat Japanmetbijna 90 jaar.De
resterende levensverwachting vanaf
pensioenleeftijd is hoger,want dan tel-
lenmensendie eerder zijn overledenal
nietmeermee. Vaupel ontdektedat de
sterftekans tegenwoordigminder ge-
lijkmatig is doorhet levenheen,maar
zich concentreert rondde verwachte
eindleeftijd.Mensenoverlijdendus
vaker opongeveer dezelfde leeftijd, bij-
voorbeeld ronddenegentig in Japan.

Dit is dedubbele vergrijzing: er
komenmeer ouderen en zijworden
steedsouder.Daarbij observeert Vau-
pel dat het ouderwordengrotendeels
in relatieve gezondheidplaatsvindt,
waardoor in veel beroepen langer kan
wordendoorgewerkt, eventueelmet
medicijngebruik.

Watbetekent dit voordepensioen-
leeftijd?Geleidelijk verschuift het
perspectief vanhet aantal jarendat
iemandmoetwerken voorhet pensi-
oennaarhet aantal jarendat iemand
pensioengaat ontvangen.Die laatste
indicator bepaalt immershoeveel pen-
sioenengaankosten.DeOrganisatie
voorEconomischeSamenwerking en
Ontwikkeling (Oeso) houdthet ver-
wachte aantal jarenpensioneringbij
endat getal loopt sterkuiteen tussen
landen. In 1970washet voor Ierlanden
Japan veelal lager dan10 jaren, terwijl

dat nu richtingde20 jarengaat. In Ita-
liëwerd in2016gemiddeld23 jaar ge-
pensioneerd.Geenwonderdat dit land
het slecht doet inde recente ranglijst
vanpensioenstelsels,waarinhoud-
baarheid een criterium is.

InNederland is het aantal pensi-
oenjarenopgelopen van rondde14
jaar in 1970naar ruim22 jaar toende
vut volopwerdgebruikt,waarnahet is
afgenomennaar rondde21 in2016.
Wijmogendit jaar de ranglijst aan-
voeren,want onzepensioenleeftijd
gaatmeegroeienmetde resterende
levensverwachting.

VERLAGING UITKERING
Het stelsel kanookbetaalbaar blijven
doordepensioenuitkering te verlagen.
In 2012publiceerdehet Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) een studie
van econoomArjanSoedeover demate
waarinouderen tevredenwarenmet
hunpensioen.Daarinwerdopgemerkt
datmensenminderuitgevennaarma-
te ze ouderworden.Hunactieradius
wordt kleiner en ze trekken zich terug,
bijvoorbeeld vanwege eenafnemende
gezondheid.Daarom lijkt het niet no-
dig omcollectievepensioenen inde
uitkeringsfase te indexeren.

Er kaneen verzekeringworden
ontwikkeld voorwiewel indexatiewil
blijvenontvangen.Dit is vooral inte-
ressant voor ouderendienog langbui-
tenshuis actief blijven. Aangeziendit
veelal hoger opgeleiden zijn, hoeft dit
niet uit de gezamenlijkepensioenpot
tewordenbetaald.Deze sterkender
sterkenkunnenhun indexatiewens in-
dividueel bijverzekeren.

Een verdergaandemaatregel betreft
het stopzetten vandepensioenuitke-
ringop zekere leeftijd. Bijwijze van
voorbeeld zoudende90-plussers geen

pensioenmeer krijgen.Dit klinkt heel
cru,maarhoeft dat niet te zijn.

Inplaats daarvan zouer een lande-
lijkepensioenregeling voor 90-plus ko-
men,waarbijmenseneen centraal be-
paalde toeslag opdeAOWontvangen.
Hun totale uitkering zou toereikend
moeten zijn voorde ronddie leeftijd
gangbare levensstandaard, zodat ze
het pensioenfondsnietmeernodig
hebben. Indachtig de afnemendeuit-
gaven, zouhet kunnendat deAOWmet
zo’n toeslag voor veel 90-plussers toe-
reikend is.Mensen zullenopdie leef-
tijd vaakkleiner gaanwonenengeen
grote uitgavenmeerdoen.Danmoeten
de zorgkostenwel langs andereweg
wordengefinancierd, ookde langduri-
ge verzorging.

Voorpensioenfondsen zouhet veel
uitmakenals ze vandit ‘staartrisico’
verlost zijn. Juist dit gedeelte vande
kansverdeling leidt tot dure risico’s
voorde fondsen: het venijn zit inde
staart.Daar is sprake vanomgekeerde
solidariteit, want vooral hoogopge-
leidenworden zooud. Een landelijke
90-plusregeling zoudanook logischer-
wijswordengefinancierd via dehoog-
ste belastingschijf.

TABOES DOORBREKEN
Wewerken langerdoor,maarde ver-
wachtepensioenperiodewordtnog
niet veel korter.Dat geeft reden tot het
overwegen vandiverse soortenmaat-
regelen.Geen indexatie voor ingegane
uitkeringeneneen landelijke regeling
voorde ‘sterkender sterken’ zijn voor-
beelden van zulkemaatregelen. Ze
vergenanders denken, durf om taboes
te slechten en zorgvuldigheid inde af-
wegingenen vormgeving.
Hopelijk kandit kabinet daartoenog
eenaanzet geven.
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