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De zorg voor morgen is
voor morgen
Uw pensioen is belangrijk. U wilt later toch voldoende
geld hebben om uw huidige leefstijl te kunnen voortzetten? Maar weet u zeker dat u voldoende pensioen opbouwt? De kans is groot dat u hiervan geen idee heeft.
Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de werkende bevolking ‘volledig pensioenonbewust’ is. Mocht u
tot de 25 % behoren die wel inzicht hebben in het pensioeninkomen, dan is het nog maar de vraag of u straks
krijgt waar u op rekent.
Als gevolg van de stijgende levensverwachting en tegenvallende beleggingsresultaten bij pensioenfondsen
wordt het huidige pensioensysteem namelijk onbetaalbaar. Werkgevers en werknemers onderhandelen al langere tijd over een pensioenakkoord.
Koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting is hiervan een onderdeel. Op basis van het
huidige regeerakkoord zal met ingang van 2020, de
AOW-leeftijd verhoogd worden van 65 naar 66 jaar.
De pensioeningangsdatum is gekoppeld aan de AOW.
Ook het pensioen zal dus later ingaan. Wie eerder wil
stoppen met werken zal een lagere uitkering ontvangen. Maar dat is niet de enige verandering. De hoogte
van de pensioenuitkeringen zal - zoals het er nu naar
uitziet - afhankelijk worden van het beleggingsresultaat
van de pensioenfondsen. De gegarandeerde pensioenuitkering van een eindloon- of middelloonregeling
verdwijnt hiermee. Bij wie het risico van tegenvallende
beleggingsresultaten van het pensioenfonds moet
komen te liggen, daar wordt thans druk over gevochten
in de politiek. En dan maar hopen dat u niet ook nog te
maken krijgt met echtscheiding, parttime werken, tijdelijk stoppen of een verandering van baan.
Bent u van plan om tegen die tijd de overwaarde van
uw woning te gebruiken om uw inkomen aan te vullen?
Ook dat kan tegenvallen. Met ingang van 1 augustus
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2011 zal een nieuwe Gedragscode voor Hypothecair Financiers worden ingevoerd. Hierin wordt onder meer
het aﬂossingsvrije deel van een hypotheek beperkt tot
50 % van de waarde van de woning. Het gevolg: een
hogere verplichte aﬂossing en daarmee hogere maandlasten bij aankoop van een andere woning of oversluiten van de hypotheek.
U ontkomt er dus niet aan tijdig maatregelen te treffen.
Zelf sparen dan maar? De spaarrentes zijn thans zo laag,
dat u niet eens de vermogensrendementshefﬁng van
1,2 % en de inﬂatie van 2 % (bron: CPB) kunt goedmaken. En beleggen? Beleggen wordt door veel mensen
als risicovol ervaren. Maar indirect heeft bijna iedereen
beleggingsbelangen. Bijvoorbeeld via de pensioenregeling, een lijfrente of de geplande aﬂossing van de hypotheek. Wellicht is het dus goed u eens verder te verdiepen in de mogelijkheden van beleggen.
Om de gevolgen van veranderingen op het gebied van
pensioenen en hypotheken en de mogelijke oplossingen op het gebied van sparen en beleggen toe te lichten, organiseert Fine Tuning Personal Finance regelmatig presentaties voor haar relaties in Rotterdam en omgeving. Hiermee helpen wij onze relaties op weg naar
een ﬁnancieel zorgeloze toekomst.

