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Samenvatting  
De vakcentrales FNV, CNV en MHP voorkomen dat het kabinet botweg twee jaar bezuinigt op de 
AOW en de aanvullende pensioenen. Kernpunt in het voorstel is een gelijk pensioenrecht voor alle 
generaties waarbij mensen zelf kunnen besluiten wanneer de AOW ingaat.  
 
Keuzevrijheid 
Vanaf 2015 kunnen mensen zelf kiezen wanneer de AOW ingaat. Mensen kunnen tussen 65 en 70 
zelf kiezen wanneer ze AOW opnemen. Als mensen een jaar later van de AOW gebruik maken, levert 
dat een hogere AOW-uitkering op in alle volgende jaren. Dit biedt ook een oplossing voor mensen met 
een lang arbeidsverleden en mensen met zware beroepen.  
 
Arbeidsparticipatie 
De vakcentrales stellen voor dat sociale partners een plan ontwikkelen om de arbeidsparticipatie van 
oudere werknemers tussen 55 en 65 jaar te verhogen tot 60% in 2016. 
 
Einde verplicht ontslag op 65 jaar  
Alle bepalingen omtrent verplicht ontslag worden zowel in de wet als en in cao’s geschrapt.  
Hierdoor stijgt de arbeidsdeelname.  
 
Toekomstbestendig en welvaartsvast 
De AOW wordt langzaam uitgehold door de rekenmethode die nu voor de AOW wordt gebruikt. 
Daardoor wordt de uitkering voor toekomstige generaties steeds lager. De vakcentrales willen dat 
veranderen. De bruto AOW op 65 jaar wordt extra verhoogd met de incidentele loonontwikkeling. Dat 
betekent dat de AOW niet meer alleen gekoppeld is aan de cao-lonen, maar dat ook rekening wordt 
gehouden met toeslagen en extraatjes die vooral naar de beter betaalden gaan. De AOW wordt zo 
gekoppeld aan de verdiende lonen en vervolgens gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de 
levensverwachting. Het AOW-saldo bestaat uit de stijging van het incidenteel loon minus de stijging 
van de levensverwachting. 
 
Incidenteel loon en Levensverwachting 
In de afgelopen periode is het incidentele loon gestegen met 0,9% a 1% per jaar. De FNV gaat uit van 
een verwachte stijging van toekomstige incidentele lonen van ongeveer 0,5%.  
De levensverwachting stijgt jaar-op-jaar met 0,45%. Zolang de incidentele loonsverhoging hoger ligt 
dan de stijging van de levensverwachting is van een verslechtering ten opzichte van de huidige 
situatie geen sprake. In de afgelopen 30 jaar was dit het geval. 
 
Overige maatregelen: 
WW/WIA/WWB – omdat de standaard AOW-leeftijd in dit voorstel niet naar 67 jaar gaat, wordt 
bespaard op extra kosten voor mensen in deze uitkeringen. Dat levert 0,2 %  BBP. 
Participatie – Arbeidsdeelname van 65+ zal stijgen, verwachting is dat dat 0,2 % BBP oplevert. 
Fiscalisering – de AOW-uitkering wordt welvaartsvast, de ouderenkorting, aanvullende ouderenkorting 
en de AOW-tegemoetkoming zijn minder nodig en worden meer inkomensafhankelijk. Dat levert 0,2%. 
 
Houdbaarheidsbijdrage: 
Flexibele AOW:    0,1% a 0,2% 
WW/WIA/WWB:    0,2% 
Participatie:     0,2% 
Fiscalisering en fiscale voordelen:  0,2% 
Witteveenkader:    PM 
Aanvullend pensioen – via afspraken in de Stichting vd Arbeid regelen. Opbrengst max. 0,1% BBP 


