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Lees voor

AMSTERDAM - Het nieuws dat de grote fondsen de pensioenen gaan verhogen leidt

lang niet overal tot opluchting. Zo vreest Ties de Vries nog altijd B-merken te

moeten blijven kopen in de supermarkten, omdat er slechts enkele tientjes

bijkomen terwijl de prijzen gierend omhoog knallen. Bij Wilma Berkhout klinkt er

iets meer vreugde door nu er na bijna veertien jaar wachten goed nieuws is.

„Misschien kan ik nu eindelijk wat van de rekeningen betalen die er nog liggen.”

Ties de Vries (71) heeft gedurende veertig jaar bij KPN gewerkt en zodoende, dacht hij, altijd

een goed pensioen bij elkaar gespaard bij de fondsen ABP en PFZW. Het wrange is dat zijn



ouders hem altijd meegaven: ’Ga toch bij de overheid werken, dan heb je een waardevast

pensioen voor later.’ Nu voelt dat helemaal niet zo voor hem. „Het is namelijk niet zo

waardevast gebleken als toen werd gedacht.”

Al sinds 2009 is zijn uitkering niet aangepast aan de inflatie. Deze week is dus een historisch

moment, nadat onder andere ABP aankondigde de pensioenuitkeringen te verhogen. De

Vries: „De indexatie van 2,39 procent is natuurlijk mooi, maar de boodschappen zijn

inmiddels ook ontzettend duur geworden. Dat hebben we niet kunnen bijhouden met ons

pensioen.”

Ook Wilma Berkhout (66 jaar, net met pensioen) is blij dat het nu eindelijk gebeurt. Ze is

weduwe en heeft naast een ouderdomspensioen een nabestaandenpensioen. Ook haar

pensioen loopt bij ABP, vanuit haar werkzame leven bij de Belastingdienst. Echt blij klinkt

ze niet. „We hebben immers al veertien jaar geen indexatie gehad.” En hoe gek het ook

klinkt, ze vindt het ook zorgelijk dat ze nu de pensioenen verhogen. „Je mag indexeren als je

als pensioenfonds meegaat naar het nieuwe pensioenstelsel.” Wilma heeft daar groot

bezwaar tegen. „Ze stemmen dus in met een wet die nog niet eens door de Eerste en Tweede

Kamer is.”

Teleurstellend

Daarnaast vindt Berkhout het teleurstellend dat ze niet onder de deelnemers hebben

gepeild of die dat ook een goed idee vinden. Ze voelt zich als deelnemer betutteld, zegt ze. En

niet als volwassene behandeld. „Als je nu, met die huidige lagere beurskoersen, overstapt

naar het nieuwe stelsel, gaat je vermogen direct achteruit en krijg je een veel slechter

pensioen.” Ze geeft een voorbeeld. „Stel, ik huur een woning als gepensioneerde, dan wordt

een huisbaas toch niet blij van een veranderend inkomen?”

Vertrouwen

Ook Ties de Vries maakt zich zorgen over de toekomst. Hij heeft het vertrouwen niet dat ze

het beste met de deelnemers voor hebben. „De euro die je inlegt moet toch minimaal een

euro blijven in de toekomst? En daar hebben de bestuurders toch een

inspanningsverplichting voor? Dat heb ik in al die jaren niet zien gebeuren.”

De Vries wordt vooralsnog ook niet heel blij van het nieuws van de verhoging. Hij heeft de

afgelopen jaren moeten bezuinigen op zijn uitgaven en harde keuzes moeten maken. Hij

voelde het vooral bij de basale boodschappen. „Zo erg is het niet om een B-merk te kiezen in

plaats van een A-merk, maar ik moet wel goed nadenken over mijn eten. Dat is toch een

primaire levensbehoefte.” En die inflatie is helaas niet rechtgetrokken met de verhoging die

deze week is aangekondigd. Hij vreest: „Ik ga het extra geld gewoon besteden aan de

boodschappen. Alles wordt met de dag duurder.”

Rekeningen



Met het bedrag dat Wilma Berkhout vanaf nu extra krijgt, zal ze evenmin iets speciaals doen,

tot haar spijt. „Ik zal het aan mijn boodschappen uitgeven en er mijn normale rekeningen

van betalen.” Ze krijgt bovendien een nieuwe offerte van de energieleverancier. „En ik ben

bang dat die ook verhoogd zal worden.”


