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Opgave 1. Wat krijg ik later 

Jan heeft al op vroege leeftijd goed nagedacht over zijn toekomstige pensioen. Naast 

de verwachte AOW (zie bron 1), heeft Jan altijd via zijn werkgever mee gespaard met 

het collectief pensioen. Ten slotte heeft Jan zelf daarbovenop een nominaal 

pensioen gespaard van €100,-- per maand vanaf de dag dat hij met pensioen gaat. 

Ook heeft Jan keurig zijn huis afgelost. 

Bron 1. De drie pijlers van Jan’s pensioen met de verwachte pensioenbedragen op 

de datum dat Jan met pensioen gaat. 

 

Het pensioenfonds stuurt Jan jaarlijks een overzicht van de in de toekomst verwachte 

hoogte van zijn pensioen. In dit pensioenoverzicht staat dat het pensioenfonds 

verwacht dat Jan’s pensioen mee zal groeien met de gemiddelde welvaart in 

Nederland (2,5% per jaar). 

Van de AOW is bekend dat deze jaarlijks ook met de welvaart mee zou moeten 

groeien. De overheid blijkt in de praktijk de AOW niet altijd evenveel te verhogen. 

Gemiddeld kwam dat fagelopen 10 jaar uit op een groei van 1,3% per jaar. Jan gaat 

er van uit dat dit gemiddelde percentage in de toekomst ook voor hem zal gelden.  

1. Leg uit dat er in de hoogte van het te sparen collectief pensioen rekening is 

gehouden met de hoogte van de AOW uitkering. 

2. Is er sprake van een middelloonsysteem of een eindloonsysteem bij Jan’s 

pensioensparen? 

3. Leg uit waarom het nominale spaarbedrag van €100,-- betekent dat Jan’s 

koopkracht op termijn zal dalen. 

4. Bereken de reële waarde van Jan’s eigen gespaarde pensioen vijf jaar na de 

datum van zijn pensionering, uitgaande van een inflatie van 2% per jaar. 

5. Leg uit op welke twee manieren het afgeloste huis van Jan als een aanvulling 

op het pensioen kan functioneren. 

6. Bereken de verwachte omvang van de maandelijkse AOW over 5 jaar. 

7. Bereken het totale maandbedrag dat Jan over 5 jaar verwacht te krijgen. 
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8. Bereken of de koopkracht van het totale maandbedrag uit vraag 7 ten opzichte 

van het maandbedrag bij aanvang van zijn pensionering, is toe of afgenomen, 

rekening houdend met de gemiddelde inflatie van 2% per jaar over 5 jaar. 

9. Leg uit waarom er bij collectief pensioensparen sprake is van financiering via 

een kapitaaldekkingsstelsel. 

10. Leg uit dat er sprake is van gedwongen solidariteit bij de AOW. 

11. Leg uit dat er sprake is van gedwongen solidariteit bij collectief 

pensioensparen. 


