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Crisis  Systeem aanpassen? 



Keuzes maken 



PDN Enquete: Vraag 12 

Stel dat u nog zou werken en over 40 jaar  100.000,- nodig heeft voor 

uw pensioenopbouw.  

Welke manier kiest u om dat bedrag in 40 jaar bij elkaar te krijgen? 

 

1. U stopt jaarlijks  2.500,- in een ouwe sok en legt dus  100.000,- in.  
          Na 40 jaar heeft u dan precies  100.000,- 

2. U spaart jaarlijks  1.200,- bij een bank en legt dus totaal  
 48.000,- in.  

Als de rente tegenvalt heeft u na 40 jaar  90.000,-;  
             als de rente meevalt  120.000,-;  

3. U belegt jaarlijks  600,- bij een pensioenfonds en legt dus totaal 
 24.000,- in.  

Als de beleggingen tegenvallen heeft u na 40 jaar  70.000,-;  
             als de beleggingen meevallen  140.000,-;  



Normeren op  1200 inleg 

1200 beleggen   140.000   280.000 

1200 sparen          90.000   120.000 

1200 in sok            48.000 

 



12  

Uw pensioen wordt jaarlijks 
verhoogd met: 

1% 0% 3% 

Uw pensioen wordt naar 
verwachting verlaagd om de: 

5 jaar 100 jaar 10 jaar 

De verlaging bedraagt dan: -20% -1% -5% 

Kies A B C 

Uw pensioen wordt jaarlijks 
verhoogd met: 

3% 1% 2% 

Uw pensioen wordt naar 
verwachting verlaagd om de: 

5 jaar 20 jaar 50 jaar 

De verlaging bedraagt dan: -1% -2% -5% 

Kies A B C 



Normeren op 100 jaar 

Uw pensioen wordt jaarlijks 
verhoogd met: 

1% 0% 3% 

Uw pensioen wordt naar 
verwachting verlaagd om de: 

5 jaar 100 jaar 10 jaar 

De verlaging bedraagt dan: -20% -1% -5% 

Kies 100-400 = -300% 0-1 = -1% 300-50=250% 

Uw pensioen wordt jaarlijks 
verhoogd met: 

3% 1% 2% 

Uw pensioen wordt naar 
verwachting verlaagd om de: 

5 jaar 20 jaar 50 jaar 

De verlaging bedraagt dan: -1% -2% -5% 

Kies 300-20=280% 100-10=90% 200-10=180% 





VDP doelstellingen 

Leden informeren 
Nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren 

Informeren wat er aan de hand is 

Bewustwording + vragen beantwoorden 

Belangenbehartiging 
Vakbonden zitten bij sociaal overleg 

VDP wordt (steeds meer) door partijen gehoord 

Bestuur VDP wil weten hoe jullie er over denken 


