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Als er te weinig werkenden zijn om de AOW in stand te 
houden, zoals we in het eerste artikel van deze special 
zagen, dan moeten ouderen maar mee betalen, zou je 
zeggen. Of moet er ook een grotere bijdrage van de 
werkenden gevraagd worden?

Dat klinkt niet onlogisch, ouderen meer laten meebetalen dan 
nu het geval is. De AOW wordt nu nog opgebracht via de 
premies die de werkenden betalen. Als je de AOW-premie 
ophaalt via de belastingen - fiscalisering heet dat - kunnen ook 
rijke ouderen meebetalen. 

Ook hier geldt echter weer dat elke politicus die dit voorstelt in 
overdrachtelijke zin met zijn hoofd op het hakblok komt te 
liggen. Voormalig CDA-coryfee Eelco Brinkman weet daar alles 
van. Desondanks durfde PvdA-leider Wouter Bos begin mei 
toch voor te stellen om rijke ouderen via de belasting mee te 
laten betalen aan de AOW. Dat leverde hem in de peilingen 
meteen een paar zetels verlies op. Het is dus nog maar 
afwachten of dat voorstel uiteindelijk in het 
verkiezingsprogramma terecht komt.

Zijn er nog meer manieren om ouderen mee te laten 
betalen?
Ja, pensioenfondsen kunnen er toe over gaan om pensioenen 
niet meer mee te laten groeien met de inflatie. Niet meer 
indexeren wordt dit genoemd. Dat is al eens gebeurd toen 
begin deze eeuw de beleggingsresultaten van de fondsen 
tegenvielen. Het gevolg was boze (maar machteloze, want niet 
in de pensioenfondsbesturen vertegenwoordigde) 
gepensioneerden die hun koopkracht zagen dalen. 

Wellicht zijn de pensioenfondsen genoodzaakt die maatregel 
weer uit de kast halen nu door de lage rentestand hun 
vermogens minder hard aangroeien. Heel veel andere 

Meest gelezen artikelen:

1) Waar krijg je de hoogste spaarrente?
2) Hoe lang moet je je belastinggegevens 

bewaren?
3) Mag je werkgever je bespioneren?
4) Weblog: Op jacht naar een nieuwbouwhuis
5) Column: Trots op Nederland

 Beurskoersen

Hypotheekadvies

1) Bereken uw maximale hypotheek
2) Aantrekkelijke rentekorting
3) Hypotheek Bonus Pakket
4) Persoonlijk financieel advies
5) Je eerste eigen huis
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maatregelen kunnen ze niet nemen. De meeste fondsen zijn de 
afgelopen jaren al overgestapt van een eindloonstelsel (waarbij 
het pensioen gebaseerd was op het laatstverdiende loon) naar 
een middelloonstelsel. Daarbij wordt gekeken naar wat iemand 
gemiddeld gedurende zijn loopbaan heeft verdiend.

Pensioen-in-opbouw
Een van de weinige andere instrumenten die de 
pensioenfondsen hebben om de inkomsten te verhogen is 
besluiten om de pensioenen-in-opbouw, dus de spaarpot van 
de werkenden, niet meer te indexeren. En dat kan er flink in 
hakken. Uit sommen van De Nederlandsche Bank blijkt 
namelijk dat de waarde van de pensioenuitkering die iemand 
op z'n 65ste krijgt, voor eenderde of zelfs de helft bestaat uit 
indexatiegeld. Heb je dan ook te maken met een fonds dat het 
middelloonstelsel toepast, dan ben je dubbel de klos. 

Een andere optie is het verhogen van de pensioenpremies. Dat 
is begin deze eeuw ook gedaan. Daardoor daalt de koopkracht 
van werknemers en dat heeft de economie een enorme 
opdonder gegeven. Pensioenfondsen kunnen dan ook voor 
pijnlijke keuzes komen te staan.

Dit is de tweede aflevering van de special: De vergrijzing, 
wie zal dat betalen? Meer artikelen uit deze special:

De vergrijzing: Wat is het probleem?
De overheid en de vergrijzing
Discussie: Wat is jouw mening over de kosten van de 
vergrijzing?
De vergrijzing in links

stuur door print forumreglement

Bij de start van de AOW is de keus gemaakt niet eerst te gaan 
sparen voor toekomstige... (reeuw011) 

Als je van de geschiedenis van de AOW niets of niet veel weet 
is het een logische, z... (jb38640) 

als het zo zou blijken te zijn, dat het bedrag te betalen voor 
(toekomstige) aowers i... (simsalabim) 

als de koopkracht van de gepensioneerden omlaag gaat omdat 
men nu te lang lang de p... (meeuw468) 

Dat rijke ouderen meebetalen aan de AOW is misschien 
verdedigbaar, hamvraag is dan wa... (wallart) 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 volgende >  

forumreglement

Bereken de waarde van je bedrijf 
Offerte binnen 15 minuten
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