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65Plus levert tot 20 procent in.  

 
Hoe krijgt het kabinet volgend jaar het begrotingstekort naar een 
acceptabel niveau?  

Deel 10: fiscalisering AOW. 
 
Wat is het? 

Vorig jaar kregen ruim drie miljoen 65-plussers circa € 30 miljard aan 
AOW. Gepensioneerden hoeven geen 17,9 % premie meer te betalen 
voor die oudedagsvoorziening. Ze betalen over de eerste € 19.000,-- euro 

inkomen geen 33%, maar 15,1% belasting.  
En tot € 33.000,-- betalen ze geen 42%, maar 24%.  
Het schrappen van dit onderscheid is het fiscaliseren van de AOW. 

 
 
Voor en tegen 

Als een 65-plusser hetzelfde belastingpercen-
tage als een 65-minner moet betalen, slaat 
dat een stevig gat in diens portemonnee. 

Vooral als die gepensioneerde alleen maar 
AOW krijgt.  

Boven een inkomen van ruim € 33.000,-- 
gelden nu al dezelfde belastingtarieven. 
Volgens het Centraal Planbureau gaan 65-plus 

huishoudens daar tot bijna 20 % op achteruit. 
Dat is ook vestzak-broekzak: een 65-plusser 
betaalt tegelijk premie voor de AOW en 

ontvangt een AOW-uitkering.  
 
Nu gaat de AOW nog uit van een omslag-

stelsel dat een beroep doet op solidariteit: 
jongeren brengen de AOW-uitkering op voor 
de ouderen. Terwijl die betalende jongeren 

niet is gegarandeerd dat ze later zelf AOW 
krijgen. 
Door het ontbreken van die garantie kan de 

fiscalisering van de AOW betrekkelijk snel 
worden doorgevoerd.  

Het versoberen van aanvullende 
pensioenregelingen levert hooguit op de lange  
termijn wat op, omdat daarvoor langdurige 

contracten moeten worden opengebroken of 
moeten zijn uitgewerkt. 
 

Haalbaar? 
Fiscalisering van de AOW is al langer een 
politiek thema.  

Daarbij ging het er vooral om 65-plussers met 

een hoog inkomen het voordeel te ontnemen 
van de lage tarieven in de eerste en tweede 
belastingschijf. 

 
Door de vergrijzing neemt het beroep op de 

AOW toe . In 2020 zijn er bijna 4 miljoen 
65-plussers.  
Werkgevers en werknemers hebben zich in de 

SER in 2005 voorstander van fiscalisering 
getoond. Ze vrezen dat de AOW onbetaalbaar 
wordt als ouderen er niet aan meebetalen.  

Alle partijen, behalve de PVV en de SP, willen 
de pensioenleeftijd verhogen zodat het beroep 
op de AOW later komt.  

Maar de AOW-leeftijd gaat pas in 2020 naar 
66 jaar; te laat om nu wat op te leveren. 
 

Opbrengst 
Het dichten van het gat van de 17,9 
belastingtariefprocenten tussen 65-minners en 

65-plussers kan snel en iets minder snel.  
Doet het kabinet dit in één keer dan nemen 

de belastinginkomsten meteen met circa  
€ 9 miljard toe.  
Bij fiscalisering van de AOW in stappen van  

4 procentpunt per jaar, incasseert het kabinet 
in 2013  bijna € 1,8 miljard.  
Tenminste: als de AOW-uitkeringen zelf gelijk 

blijven. 
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