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Opgave 5

Pensioen: inpakken en wegwezen

Tot nu toe worden aanvullende pensioenen in Nederland uitsluitend
uitgekeerd als een bedrag per maand. Uit onderzoek blijkt echter dat veel
pensioengerechtigden de voorkeur hebben om een deel van dit pensioen
als een bedrag ineens te ontvangen, dat wordt uitgekeerd op de datum
van pensionering. Econoom Theuns, werkzaam bij een pensioenfonds,
geeft een overzicht welke keuze dit fonds dan aan pensioengerechtigden
kan bieden. Hij gaat ervan uit dat pensioendeelnemers vanaf de leeftijd
van 67 jaar recht hebben op pensioen. Hoe groter het deel van de
pensioenpot is dat wordt ingezet voor een bedrag ineens, des te lager is
het resterende deel van de pensioenpot dat wordt ingezet voor
maandelijkse uitkeringen. Figuur 1 geeft de mogelijke combinaties van
uitkeringen weer.
Figuur 1
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Een pensioendeelnemer heeft bij pensionering een verwachte
pensioenwaarde van € 200.000, en wil hiervan maandelijks minstens
€ 480 aan pensioenuitkering ontvangen.
Bereken aan de hand van figuur 1 het bedrag dat deze deelnemer dan
maximaal ineens kan ontvangen bij het bereiken van de pensioenleeftijd.
Verklaar waarom bij deelname aan een pensioenstelsel gesproken kan
worden van ‘ruilen over de tijd’.
Er zijn omstandigheden die pensioenfondsen ertoe kunnen aanzetten om
de percentages voor de maandelijkse pensioenuitkeringen in de loop der
tijd bij te stellen. Theuns voorziet dat het verwachte beleggingsrendement
waarop figuur 1 is gebaseerd, zal dalen. Met het oog daarop waarschuwt
hij de pensioendeelnemer dat in de loop der jaren zijn maandelijkse
bedrag kan worden verlaagd.
Leg deze waarschuwing van Theuns uit.
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Een collega merkt op dat pensioengerechtigden bij de keuze tussen een
bedrag ineens en maandelijkse uitkeringen hun tijdsvoorkeur en ook hun
levensverwachting zullen betrekken. De kans bestaat dat mensen met een
(op medische indicatie gebaseerde) korte levensverwachting eerder zullen
kiezen om hun hele pensioendeel alvast in één keer te laten uitbetalen.
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Leg uit dat deze keuze voor pensioenfondsen kostbaar is in vergelijking
met een maandelijkse uitkering tot het levenseinde.
In tabel 1 presenteert Theuns uitkomsten van een onderzoek naar de
levensverwachting van pensioengerechtigden.
Tabel 1
geslacht

man

inschatting van de levensverwachting bij 65-jarigen
percentage dat 75 jaar of ouder
wordt
door personen
zelf geschat i.

demografisch
bepaald ii.

63%

82%

vrouw
69%
90%
i. percentage van de geïnterviewde personen dat verwacht een
leeftijd te bereiken van 75 jaar of hoger
ii. percentage op basis van demografisch onderzoek
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Is het in het huidige systeem van enkel maandelijkse betalingen, voor het
pensioenfonds financieel aantrekkelijker om meer mannen of meer
vrouwen in bestand te hebben? Licht je antwoord toe aan de hand van de
gegevens uit tabel 1.
Theuns concludeert dat keuzevrijheid, samen met een onjuiste inschatting
van de eigen levensverwachting, voor veel pensioengerechtigden ertoe
kan leiden dat ze op enig moment in de toekomst hun gewenste
levensstandaard niet meer kunnen behouden.
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Verklaar deze conclusie. Gebruik tabel 1.
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