
ls er iets meer aandacht verdient, is het het 

pensioen van veel mensen. Dé inkomens-

bron als u wegens het bereiken van een 

respectabele leeftijd niet meer kunt of wilt werken. De 

financier van uw levensstijl, hoe bescheiden of ruimhartig 

die ook moge zijn. Maar in ons overgereguleerde land 

hebben we het begrip pensioen zo ontzettend ingewikkeld 

gemaakt, dat het zelfs voor deskundigen inmiddels zware 

kost is. Voor een gewoon goed pensioen is eigenlijk niets 

meer nodig dan gedurende het hele werkzame leven  

elke maand wat geld opzij te zetten. Vervolgens kan dit 

spaarpotje op enig moment gebruikt worden om van te 

gaan leven. Hoe simpel is dat? Enige aandachtspunt zou 

moeten zijn: een betrouwbare bank vinden en een goed 

rendement op uw geld.

Vervolgens komen er kansen op fiscaal voordeel kijken 

(en wie zou die willen missen). Wordt het pensioen 

onderdeel van afspraken met de werkgever, waardoor 

het arbeidsrecht van toepassing is. Wordt er een 

complete wet (de PensioenWet) opgetuigd, om de 

gespaarde pensioenen zeker te stellen. Worden 

pensioenfondsen opgericht met ‘solidariteit’ tussen 

groepen werknemers (maar waardoor de jongeren 

eigenlijk teveel en de ouderen te weinig betalen).  

Moeten de werkgevers in sommige bedrijfstakken 

verplicht deelnemen en mogen ze geen eigen afspraken 

meer maken. Hebben we het ineens over ‘dekkingsgra-

den’ en moet de politiek een uitspraak doen over hoe 

deze berekend moeten worden. Zelfs de actuarissen 

kunnen dat niet bepalen. Een adviseur die tot slot zijn 

klant wil wegwijs maken in deze jungle is inmiddels 

verplicht een pittige opleiding te volgen.

Het regelen van een pensioen is zo complex geworden, 

dat het door menigeen als zeer stressvol wordt ervaren.  

In de psychologie is bekend dat mensen die zich over -

donderd of bedreigd voelen, op een van de volgende drie 

manieren reageren: vluchten, vriezen of vechten. Oftewel 

weglopen, stil blijven staan of op het ‘gevaar’ af gaan. En 

dit gedrag zien we inmiddels ook in pensioenland. De 

meest voorkomende reactie is ‘vluchten’. Wegkijken van 

het pensioen, niet naar kijken, niet aan denken en niets 

aan doen. De tweede reactie is ‘vriezen’. Doorgaan met 

de actie die ooit gestart is (bijvoorbeeld een woekerpolis 

uit het verleden), maar deze niet meer aanpassen. De 

moedigen onder ons behoren tot slot tot de derde groep, 

de ‘vechters’. Deze vatten de koe bij de horens, zien de 

situatie onder ogen en ondernemen actie.

En speciaal voor deze laatste groep én voor alle 

‘vluchters’ en ‘vriezers’ die de tijd rijp achten om actie  

te ondernemen, is er een oplossing. Een eenvoudige 

spaarrekening (desgewenst is beleggen ook mogelijk) 

waarop maandelijks een bedrag gespaard kan worden. 

Een bancaire lijfrenterekening. De rekening loopt zo 

gedurende het werkzame leven langzaam maar zeker 

vol. En als de respectabele leeftijd is bereikt, dan wordt 

het gestaag opgebouwde kapitaal gebruikt om een klein 

of een groot pensioen aan te kopen. Een helder en goed 

pensioen voor iedereen, als werknemer, als ondernemer 

of als directeur. Hoe eenvoudig kan het zijn?
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