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Politiek & Economie

Chinees op 53 jaar met pensioen,
maar hoelang nog?
De modale Chinees gaat op zijn 53ste met pensioen. Maar ook in China slaat de vergrijzing toe.
De overheid deinst echter terug voor een impopulaire verhoging van de pensioenleeftijd.
EEFJE RAMMELOO,
ONZE CORRESPONDENTE IN CHINA

F

an Jiandong (45) wil niet meer
werken als hij 60 is. ‘Nooit!’, zegt
hij. ‘Ik hou niet van werken.’ Die
ochtend heeft hij heel Jianxin
rondgereden om de gratis stadsfietsen te controleren. Hij heeft
zijn blauwe uniformhemd nog aan als hij
aan de keukentafel gaat zitten. Met één oog
houdt hij op zijn laptop de 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
paspoort voor Jianxin, een miljoenenstad in
het oosten van China. Dat betekent dat hij
meedoet aan het stedelijke pensioenplan.
Over een jaar of vijf mag hij aan zijn pensioen beginnen denken.
Dat is veel te vroeg, vinden de Wereldbank en de Internationale Arbeidersorganisatie. Ze zijn door het ministerie van Arbeid
en Sociale Zekerheid uitgenodigd om advies
te geven voor een hervormingsplan. Die hervorming is hard nodig. De Chinezen gaan
gemiddeld al op hun 53ste met pensioen.
Dat leek een redelijke leeftijd toen men in
1960 gemiddeld niet ouder werd dan een
jaar of 43. Het China van Mao was toen een
barre plaats om te leven. De levensverwachting steeg echter snel toen de Chinezen het
de decennia erna beter kregen. in 1970 werd
men gemiddeld 62 jaar, in 2010 al 75 jaar. Inmiddels is 9 procent van de Chinezen ouder
dan 65. In 2050 is dat bijna een kwart. De
omvang van de werkende bevolking blijft
nagenoeg gelijk.
‘Een onhoudbare situatie’, vindt Wang
Dewen, econoom bij de Wereldbank in Peking. ‘Het huidige pensioensysteem legt een
veel te hoge druk op het budget van de sociale zekerheid.’ Bij gelijk beleid heeft China
in 2050 een tekort in de pensioenpot van
liefst 10 procent van het BBP. De Wereldbank
adviseerde al enkele jaren geleden om vanaf
2009 de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen, ieder decennium een stapje. Sindsdien is er niets gebeurd en ligt het debat nagenoeg stil.

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

Hete brij

OOK IMF
WAARSCHUWT
Het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) toonde zich vorig jaar al bezorgd
over het Chinese pensioensysteem.
‘Door de demograﬁsche veranderingen lijkt het beter dat China zijn pensioensysteem omzichtig hervormt’,
klonk het in een rapport. Het IMF stelde 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 gevaar brengen’, aldus het IMF.

PROBLEEM VERGRIJZING VOORAL IN CHINESE STEDEN
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Ongetwijfeld wordt achter de schermen nagedacht over het probleem dat op de loer
ligt. Maar terwijl de Chinezen op de sociale
media fel reageren op ieder hervormingsgeluid, loopt de overheid voorzichtig om de
hete brij heen. Ze verhoogde een paar jaar
geleden de pensioenen, die jarenlang bevroren waren, nog met 10 procent. ‘Een willekeurige zet in plaats van een doordachte ingreep’, oordeelde Wang in de staatskrant
China Daily. Vervolgens werd het eenkindbeleid versoepeld voor stellen die beiden
enig kind zijn. Het is symptoombestrijding,
want het is weinig realistisch te hopen op
een plotse babyboom die de vergrijzing zal
compenseren.
Hoogleraar beleid en management Yang
Yansui gooide wel de knuppel in het hoenderhok. ‘Begrijp me niet verkeerd. Ik stel niet
voor het pensioen uit te stellen, maar wel de
leeftijd te verhogen waarop mensen pensioen ontvangen.’ Met andere woorden:
pensioen op 50 blijft mogelijk, maar men zal
tot zijn 65ste op een uitkering moeten wachten. Ze deed het voorstel in een televisieprogramma. ‘Wat moeten mensen dan doen
tussen hun 50ste en hun 65ste?’, reageerde
de presentator verbaasd. Yang had alvast een
paar ideeën. ‘Mannen kunnen vrijwillig
gaan tuinieren voor bejaardentehuizen,
vrouwen kunnen de was doen voor ouderen.
Perfect!’ Er is niets mis met vrijwilligerswerk,
vindt de professor. ‘Zorgen voor ouderen is
een noodzakelijk onderdeel van het overgangsproces waar mensen van een jaar of
50, 60 doorheen 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, Sjanghai, Guangzhou en Wuhan begonnen op
1 juli aan een proef met het huis-voor-pensioenplan. Vooral kinderloze ouderen met
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Dit is een onhoudbare situatie. Het huidige pensioensysteem legt een veel te
hoge druk op het budget
van de sociale zekerheid.
ECONOOM WERELDBANK
WANG DEWEN

kleine pensioenen worden aangespoord een
lening te nemen op de waarde van hun huis.
Bij hun overlijden wordt de lening afbetaald
door het huis te verkopen.
De proef wordt met argwaan bekeken.
Het huis is in de Chinese cultuur een van de
belangrijkste bezittingen. Dat verkoop je
niet zomaar aan de bank. En wat als je niet
in de stad woont, maar op het platteland,
waar een huis veel minder waard is? Veel
mensen vinden het vooral onrechtvaardig
dat de overheid een toekomstig tekort bij de
pensioenen afwentelt op de burger.
In elk geval gaat het beeld van de vijftigplusser die zijn dagen kan vullen met tai chi
of vrijwilligerswerk lang niet voor alle Chinezen op. Voor sommigen wel. Op een willekeurige dinsdagochtend is een groep
vrouwen in Jianxin in een park aan het dan-

sen. De traditionele waaiers houden ze elegant voor het gezicht. Ondertussen maakt Li
Xiuying (65) de toiletten van het aanpalende
winkelcentrum schoon. Haar haren zijn net
zo grijs als haar uniform. Nadat ze de wastafels heeft gepoetst draait ze zich om naar de
wc-potten. ‘Het is een beetje vies, maar dat
maakt me niet uit. ik wil geld verdienen
want binnenkort krijg ik mijn tweede kleinzoon.’ Het werk bevalt haar. Moeilijk is het
niet en de mensen in het winkelcentrum zijn
aardig. Li komt van het platteland en krijgt
dus ook een plattelandspensioen. Dat ligt
een stuk lager dan een stadspensioen. In
2012 kreeg een gepensioneerde arbeider op
het platteland 859 yuan (104 euro), terwijl
een stadsarbeider dat jaar een pensioen van
20.900 yuan (2.520 euro) ontving. Schoonmaakster Li kwam zoals zovelen naar de stad

omdat de lonen daar hoger liggen. Nu mag
ze officieel met pensioen zijn, de kosten van
het levensonderhoud in de stad liggen ook
hoger. Met een plattelandspensioentje redt
ze het niet. Ze moet wel blijven werken. ‘Ja,
ik ben een beetje moe’, glimlacht ze. ‘Maar ik
ben gelukkig nog gezond en sterk.’

Gure tegenwind
Li is een van de vele ouderen die wel aan het
werk zijn in de stad. Het kan dus. Pensioen
op 50 is een luxe die China zich niet meer
kan veroorloven. Maar wie dat openlijk zegt,
kan een gure tegenwind verwachten. Dat
heeft ook professor Yansui ondervonden. Ze
geeft geen interviews meer. ‘Belachelijk’,
noemen veel mensen op de sociale media
haar voorstel. Een van de reacties luidt: ‘Professor, u heeft op uw vijftigste genoeg verdiend, maar arme mensen zoals wij moeten
werken om in ons onderhoud te voorzien!
Of wilt u dat we verhongeren?’
In Jianxin is het tijd voor de lunch. Wang
Jianying (59) staat in de keuken in de potten
te roeren. Haar gelaatstrekken verraden dat
ze in haar jeugd een schoonheid was. Nu is
ze vrolijk en tevreden. Ze kookt uitgebreid,
want ze heeft er tijd voor sinds ze met pensioen is. Genoeg tijd om met vriendinnen af
te spreken of televisie te kijken. ‘Ik krijg genoeg pensioen om van rond te komen’, lacht
ze. Hoeveel? ‘Dat is geheim.’ Als verpleegster
werkte ze niet tot haar 60ste, zoals gebruikelijk in haar beroepsgroep. Ze moest door gezondheidsproblemen eerder stoppen. Het
was haar gewicht, vertelt ze eerlijk. Ze prijst
zichzelf gelukkig dat ze net op tijd met pensioen is gegaan. ‘Ik wil niet meer werken.
Maar als de pensioenleeftijd omhoog gaat,
wat is daar dan aan te doen?’ Ze schudt haar
hoofd en haalt haar schouders op. Als de partij het wil, kan niemand het tegenhouden.’

