
AOW-notitie 

 

In de AOW-notitie van het Kabinet aan de Tweede Kamer wordt de keuze om de AOW-leeftijd 
naar 67 jaar te verhogen toegelicht. Wel wordt in de notitie benadrukt dat het advies van de 
Sociaal-Economische Raad (waarin onder andere de vakbonden vertegenwoordigd zijn) een 
zwaarwegende rol heeft in de definitieve besluitvorming. Hieronder hebben we voor u de 
hoofdpunten uit de notitie op een rijtje gezet. 
 

Houdbaarheidsmaatrgelen 

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord gekozen voor een pakket van 
houdbaarheidsmaatregelen waaronder het voornemen om de AOW-gerechtigde leeftijd te 
verhogen van 65 naar 67 jaar. Aanleiding om deze keuze nu te maken, is de verslechtering van 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën als gevolg van de financiële crisis en de 
economische gevolgen daarvan. De keuze moet wel geplaatst worden tegen de achtergrond van 
de demografische veranderingen in de afgelopen vijftig jaren en de noodzaak om ook voor 
toekomstige generaties een solide stelsel van publieke voorzieningen, sociale zekerheid en de 
zorg voor de oude dag zeker te stellen. Als gevolg van de vergrijzing zullen niet alleen de 
pensioenlasten toenemen maar daarnaast ook de zorgkosten, terwijl de beroepsbevolking vanaf 
2010 krimpt. Het gaat dan ook niet alleen om het zekerstellen van de AOW, maar meer in het 
algemeen om het zekerstellen voor de toekomst van de wezenlijke aspecten van de 
verzorgingsstaat.  
 
Verhoging AOW-leeftijd 

Om het stelsel van collectieve voorziening in stand te houden, ziet het Kabinet drie 
mogelijkheden. De eerste is het aanpassen van het stelsel van de AOW, aangezien deze kosten 
in de toekomst het meest zullen stijgen. De tweede mogelijkheid is om meer mensen aan het 
werk te krijgen. Doordat er steeds minder mensen zijn om te werken, is dit volgens het Kabinet 
geen duurzame oplossing. De derde mogelijkheid is door te bezuinigen op de collectieve 
uitgaven of door de belasting- en premiedruk te laten toenemen. Bezuinigingen zouden echter 
de beschermende waarde van ons sociale stelsel aantasten, terwijl een verhoging van de 
belasting- en premiedruk negatief is voor werkgelegenheid en economie. Een verhoging van de 
AOW-leeftijd geniet de voorkeur, aangezien deze maatregel volgens het Kabinet bijdraagt aan 
het oplossen van de vergrijzingproblematiek, het beperken van de collectieve lasten en een 
verhoging van de arbeidsparticipatie. Daarnaast worden enkele maatschappelijke 
ontwikkelingen genoemd die een verhoging van de AOW-leeftijd ondersteunen, zoals de 
gestegen levensverwachting van mensen en de bereidheid van mensen om op latere leeftijd te 
blijven werken.  
 
Varianten verhoging AOW-leeftijd   

De notitie behandelt verschillende varianten om een verhoging van de AOW-leeftijd vorm te 
geven. Zo valt te denken aan een flexibele pensioenleeftijd, waarbij de pensioenleeftijd wordt 
gekoppeld aan de levensverwachting, het arbeidsverleden of uitgaat van vrije keuze. Ook een 
combinatie van een vaste en flexibele pensioenleeftijd wordt genoemd. Hierbij geldt bijvoorbeeld 
67 jaar als standaard, maar kunnen mensen die 45 jaar hebben gewerkt eerder stoppen. Ook 
deeltijd-AOW, waarbij iemand geleidelijk kan stoppen met werken, is een variant.  
 
 

 



Termijn verhoging AOW-leeftijd 

Naast de verschillende varianten, bestaat ook de vraag op welke termijn een verhoging van de 
AOW-leeftijd moet worden ingevoerd. De twee uitersten zijn een geleidelijke invoering die wordt 
uitgerekt over meerdere jaren en een snelle verhoging van de AOW-leeftijd, waarbij mensen die 
vlak voor hun pensioen zitten worden uitgezonderd. Het Kabinet beziet nog welke manier de 
voorkeur heeft.  
 
Voorwaarden verhoging AOW-leeftijd  

Bij een verhoging van de AOW leeftijd, moet rekening gehouden worden met een aantal 
belangrijke zaken. Een verhoging van de AOW-leeftijd zal er niet automatisch toe bijdragen dat 
ouderen twee jaar langer zullen blijven werken. Een verhoging van de AOW-leeftijd moet 
vergezeld gaan van maatregelen die de participatie van ouderen stimuleren en faciliteren, maar 
legt de verantwoordelijkheid bij de sociale partners. Daarnaast vindt het Kabinet het van belang 
dat mensen met zware beroepen de mogelijkheid krijgen om eerder te stoppen met werken. Een 
algemeen objectief criterium voor de boordeling van de zwaarte van een beroep is echter niet 
mogelijk en stelt de werkgevers en werknemers hiervoor primair verantwoordelijk. Tot slot 
vindt het Kabinet dat mensen die langer willen werken daartoe de gelegenheid moeten krijgen, 
door ook de AOW te flexibiliseren.    
 


