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Chineesop53jaarmetpensioen,
maarhoelangnog?

EEFJE RAMMELOO,
ONZE CORRESPONDENTE IN CHINA

F an Jiandong (45) wil niet meer
werkenalshij60 is. ‘Nooit!’, zegt
hij. ‘Ik houniet vanwerken.’ Die
ochtend heeft hij heel Jianxin
rondgeredenomdegratis stads-
fietsen te controleren. Hij heeft

zijn blauwe uniformhemd nog aan als hij
aandekeukentafel gaat zitten.Met éénoog
houdt hij op zijn laptopde aandelenmarkt
in de gaten. Het is dat hij een baan nodig
heeft, maar het liefst zou hij zijn geld als
beurshandelaar verdienen. Fan heeft een
paspoortvoor Jianxin, eenmiljoenenstad in
het oosten van China. Dat betekent dat hij
meedoet aan het stedelijke pensioenplan.
Over een jaar of vijf mag hij aan zijn pensi-
oenbeginnendenken.
Dat is veel te vroeg, vinden de Wereld-

bankende InternationaleArbeidersorgani-
satie. Zezijndoorhetministerie vanArbeid
enSocialeZekerheiduitgenodigdomadvies
tegevenvooreenhervormingsplan.Dieher-
vorming is hard nodig. De Chinezen gaan
gemiddeld al op hun 53ste met pensioen.
Dat leek een redelijke leeftijd toenmen in
1960 gemiddeld niet ouder werd dan een
jaar of 43. Het China vanMaowas toen een
barreplaatsomte leven.De levensverwach-
ting steeg echter snel toen deChinezenhet
dedecenniaernabeterkregen. in 1970werd
mengemiddeld62 jaar, in2010al75 jaar. In-
middels is9procentvandeChinezenouder
dan 65. In 2050 is dat bijna een kwart. De
omvang van de werkende bevolking blijft
nagenoeg gelijk.
‘Een onhoudbare situatie’, vindt Wang

Dewen, econoombij deWereldbank in Pe-
king. ‘Hethuidigepensioensysteemlegteen
veel te hoge druk op het budget van de so-
cialezekerheid.’ BijgelijkbeleidheeftChina
in 2050 een tekort in de pensioenpot van
liefst 10procentvanhetBBP.DeWereldbank
adviseerdealenkele jarengeledenomvanaf
2009de pensioenleeftijd geleidelijk te ver-
hogen, ieder decenniumeen stapje. Sinds-
dien is ernietsgebeurden ligthetdebatna-
genoeg stil.

Hete brij
Ongetwijfeldwordtachterdeschermenna-
gedacht over het probleem dat op de loer
ligt.Maar terwijl de Chinezen opde sociale
media fel reagerenopiederhervormingsge-
luid, loopt de overheid voorzichtig om de
hete brij heen. Ze verhoogde een paar jaar
geledendepensioenen,die jarenlangbevro-
renwaren, nogmet 10 procent. ‘Eenwille-
keurigezet inplaats vaneendoordachte in-
greep’, oordeelde Wang in de staatskrant
ChinaDaily. Vervolgenswerd het eenkind-
beleid versoepeld voor stellen die beiden
enigkindzijn.Het is symptoombestrijding,
want het is weinig realistisch te hopen op
eenplotse babyboomdie de vergrijzing zal
compenseren.
HoogleraarbeleidenmanagementYang

Yansui gooidewel de knuppel in het hoen-
derhok. ‘Begrijpmenietverkeerd. Ikstelniet
voorhetpensioenuit te stellen,maarwelde
leeftijd te verhogen waarop mensen pen-
sioen ontvangen.’ Met andere woorden:
pensioenop50blijftmogelijk,maarmenzal
totzijn65steopeenuitkeringmoetenwach-
ten.Zedeedhetvoorstel ineentelevisiepro-
gramma. ‘Wat moeten mensen dan doen
tussen hun 50ste en hun 65ste?’, reageerde
depresentatorverbaasd.Yanghadalvasteen
paar ideeën. ‘Mannen kunnen vrijwillig
gaan tuinieren voor bejaardentehuizen,
vrouwenkunnendewasdoenvoorouderen.
Perfect!’Er isnietsmismetvrijwilligerswerk,
vindt de professor. ‘Zorgen voor ouderen is
een noodzakelijk onderdeel van het over-
gangsproces waar mensen van een jaar of
50, 60doorheen gaan.’
De hoogleraar vertelde niet waarvan de

mensen in die tussenperiode van 15 jaar
moeten leven. De regering heeft daar wel
ideeën over. De grote steden Peking, Sjang-
hai, Guangzhou en Wuhan begonnen op
1 juli aaneenproefmethethuis-voor-pensi-
oenplan. Vooral kinderloze ouderen met

kleinepensioenenwordenaangespoordeen
leningtenemenopdewaardevanhunhuis.
Bijhunoverlijdenwordtde leningafbetaald
door het huis te verkopen.
De proef wordt met argwaan bekeken.

Hethuis is indeChinese cultuur een vande
belangrijkste bezittingen. Dat verkoop je
niet zomaar aan de bank. Enwat als je niet
in de stad woont, maar op het platteland,
waar een huis veel minder waard is? Veel
mensen vinden het vooral onrechtvaardig
datdeoverheideentoekomstig tekortbijde
pensioenen afwentelt opde burger.
In elk geval gaat het beeld vande vijftig-

plusserdiezijndagenkanvullenmet tai chi
of vrijwilligerswerk lang niet voor alle Chi-
nezen op. Voor sommigenwel. Op eenwil-
lekeurige dinsdagochtend is een groep
vrouwen in Jianxin ineenparkaanhetdan-

sen. De traditionelewaaiers houden ze ele-
gantvoorhetgezicht.OndertussenmaaktLi
Xiuying(65)detoilettenvanhetaanpalende
winkelcentrumschoon.Haarharenzijnnet
zogrijs alshaaruniform.Nadatzedewasta-
felsheeftgepoetstdraait zezichomnaarde
wc-potten. ‘Het is een beetje vies,maar dat
maakt me niet uit. ik wil geld verdienen
wantbinnenkortkrijg ikmijn tweedeklein-
zoon.’ Het werk bevalt haar. Moeilijk is het
nietendemenseninhetwinkelcentrumzijn
aardig. Li komt vanhet platteland en krijgt
dus ook een plattelandspensioen. Dat ligt
een stuk lager dan een stadspensioen. In
2012kreegeengepensioneerdearbeiderop
het platteland 859 yuan (104 euro), terwijl
eenstadsarbeiderdat jaareenpensioenvan
20.900 yuan (2.520 euro) ontving. Schoon-
maaksterLikwamzoalszovelennaardestad

omdatde lonendaarhoger liggen.Numag
zeofficieelmetpensioenzijn,dekostenvan
het levensonderhoud in de stad liggen ook
hoger.Met eenplattelandspensioentje redt
ze het niet. Zemoetwel blijvenwerken. ‘Ja,
ikbeneenbeetjemoe’,glimlachtze. ‘Maar ik
ben gelukkig nog gezond en sterk.’

Gure tegenwind
Li is eenvandeveleouderendiewel aanhet
werk zijn in de stad. Het kan dus. Pensioen
op 50 is een luxe die China zich niet meer
kanveroorloven.Maarwiedatopenlijkzegt,
kan een gure tegenwind verwachten. Dat
heeftookprofessorYansuiondervonden.Ze
geeft geen interviews meer. ‘Belachelijk’,
noemen veel mensen op de sociale media
haarvoorstel. Eenvandereacties luidt: ‘Pro-
fessor, u heeft op uw vijftigste genoeg ver-
diend,maararmemensenzoalswijmoeten
werken om in ons onderhoud te voorzien!
Ofwilt u datwe verhongeren?’
In Jianxin is het tijd voorde lunch.Wang

Jianying(59)staat indekeukenindepotten
te roeren.Haar gelaatstrekken verradendat
ze in haar jeugd een schoonheidwas. Nu is
ze vrolijk en tevreden. Ze kookt uitgebreid,
want ze heeft er tijd voor sinds zemet pen-
sioen is.Genoeg tijdommet vriendinnenaf
te sprekenof televisie te kijken. ‘Ik krijg ge-
noegpensioenomvanrondtekomen’, lacht
ze.Hoeveel? ‘Dat isgeheim.’Alsverpleegster
werktezeniet tothaar60ste, zoalsgebruike-
lijk inhaarberoepsgroep.Zemoestdoorge-
zondheidsproblemen eerder stoppen. Het
was haar gewicht, vertelt ze eerlijk. Ze prijst
zichzelf gelukkigdat zenetop tijdmetpen-
sioen is gegaan. ‘Ik wil niet meer werken.
Maar als de pensioenleeftijd omhooggaat,
wat isdaardanaantedoen?’Zeschudthaar
hoofdenhaalthaarschoudersop.Alsdepar-
tij hetwil, kanniemandhet tegenhouden.’

Honderdjarigen op het Chinese eiland Hainan. De stijgende levensverwachting zet het pensioensysteem onder druk. © BELGAIMAGE

DemodaleChineesgaatopzijn 53stemetpensioen.Maarook inChina slaatde vergrijzing toe.
Deoverheiddeinst echter terugvoor een impopulaire verhogingvandepensioenleeftijd.
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Evolutie 65-plussers in China

PROBLEEM VERGRIJZING VOORAL IN CHINESE STEDEN

aandeel 65-plussers (in %)aantal (in miljoenen)

bron: Wereldbank

OP HET PLATTELAND

IN DE STEDEN

Dit is een onhoudbare situa-
tie. Het huidige pensioen-
systeem legt een veel te
hoge druk op het budget
van de sociale zekerheid.

ECONOOMWERELDBANK
WANG DEWEN

OOK IMF
WAARSCHUWT
Het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) toonde zich vorig jaar al bezorgd
over het Chinese pensioensysteem.
‘Door de demografische veranderin-
gen lijkt het beter dat China zijn pen-
sioensysteem omzichtig hervormt’,
klonk het in een rapport. Het IMF stel-
de vast dat er een roep is naar een
meer genereus pensioensysteem,
maar dat is volgens de instelling niet
in overeenkomst te brengen met de
vergrijzing van de Chinese bevolking.
‘Al te genereuze betalingen kunnen de
leefbaarheid van het systeem in ge-
vaar brengen’, aldus het IMF.


