
Nederland is de afgelopen vijftig jaar veranderd.
Aan de ene kant worden Nederlanders steeds
ouder, aan de andere kant worden er nu minder
kinderen geboren: de zogenoemde vergrijzing.
Deze ‘grijze druk’ roept vragen op over arbeids-
deelname en geldkwesties. Het CNV wil een open
discussie met zijn leden over mogelijke antwoor-
den op deze vragen.

Voor het CNV is werk méér dan alleen je brood
verdienen. Daarom zoekt het CNV naar mogelijk-
heden en middelen om mensen hun hele loopbaan
met plezier te laten werken. Het is niet de bedoe-
ling dat grote groepen mensen onder de 65 jaar
ongewild aan de kant staan.

Bevolkingssamenstelling
De opbouw van de Nederlandse bevolking wordt
sterk beïnvloed door drie zaken: de geboortegolf
vlak na de oorlog (de babyboomers), geboorterege-
ling door de invoering van de pil en een verbeterde
gezondheid waardoor mensen gemiddeld steeds
ouder worden. Deze drie zaken zorgen voor een
‘grijze golf’ die naar verwachting in 2040 op haar
hoogtepunt zit. Het aantal gepensioneerden ver-
dubbelt ten opzichte van het aantal werkenden.
Nu staan tegenover iedere gepensioneerde
4 werknemers. In 2040 staan tegenover iedere
gepensioneerde 2 werknemers.

Grijze druk

Gevolgen toekomstige generaties
Nederland krijgt te maken met vacatures die niet
meer vervuld kunnen worden. In 2040 zal het
tekort zijn opgelopen tot 700.000 arbeidskrachten .
Dit tekort is ongelijk verdeeld over Nederland en
over verschillende sectoren.

Daarnaast krijgen toekomstige generaties te
maken met oplopende financiële lasten. De groei-
ende groep ouderen zorgt voor steeds hogere
kosten voor AOW en zorguitgaven. De kostenpiek
wordt bereikt in de periode 2020 tot 2040.

Wat moet er gebeuren?
Door veranderingen van de bevolkingssamenstel-
ling staat de verzorgingsstaat onder druk. Als er
niet meer mensen gaan werken, zijn de huidige
sociale voorzieningen niet meer te betalen. Het
CNV ziet twee hoofdwegen om de uitdagingen
van de vergrijzing aan te pakken. Leden worden
uitgenodigd om hierover mee te denken.
• De koek vergroten: mensen die nu aan de kant
staan, moeten weer betrokken worden. Werk-
gevers en vakbonden moeten er samen voor
zorgen dat mensen fit en met plezier kunnen
werken.

• De lasten eerlijker verdelen: de solidariteit
tussen generaties vergroten, waarbij de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.

Vergroting van de koek:
meer mensen aan het werk
Als we ervoor zorgen dat meer mensen (langer)
aan het werk gaan, is er voor iedereen meer
beschikbaar. Grote groepen mensen die nu nog
aan de kant staan, moeten actief betrokken worden.
Dit geldt met name voor ouderen, vrouwen en
uitkeringsgerechtigden.

Nederlanders gaan gemiddeld met 61,7 jaar met
pensioen. Het CNV wil het daarom aantrekkelijker
maken voor mensen om langer te blijven werken.

Samenvatting discussienota:

omgaan met vergrijzing



Er moeten dan wel daadwerkelijk kansen zijn voor
ouderen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan niet
iedereen langer doorwerken. Mensen met een lang
en fysiek zwaar arbeidsverleden moeten voor die
hogere pensioenleeftijd kunnen stoppen met werken,
met behoud van AOW. Ook wil het CNV dat deeltijd-
pensioen in alle sectoren mogelijk wordt: mensen
kunnen zo geleidelijk hun werk afbouwen. Arbeids-
participatie kan ook worden verhoogd door het
verhogen van de AOW-leeftijd.

Om mensen fit en met plezier aan het werk te
houden, moet er een cultuuromslag komen. Werk-
gevers moeten investeren in hun werknemers.
Werkgevers die niet investeren in bijvoorbeeld
scholing voor hun werknemers, maar ze wel ont-
slaan, mogen beboet worden. Werknemers mogen
niet zomaar gedumpt worden. Daarnaast wil het
CNV dat er werk gemaakt wordt van leeftijdsfase-
bewust personeelsbeleid. Elke levensfase zorgt
voor andere wensen. Werkgevers moeten rekening
houden met specifieke wensen en behoeften van
hun personeel, zodat werknemers gezond en met
plezier kunnen werken.

De lasten eerlijker verdelen
Solidariteit tussen verschillende generaties en
inkomensgroepen is een belangrijk uitgangspunt
van het CNV. Zo is jong solidair met oud door het
betalen van sociale premies. Andersom is oud ook
solidair met jong, denk bijvoorbeeld aan het nabe-
staandenpensioen. Solidariteit werkt altijd twee
kanten op. Als er onterecht druk wordt gelegd op de
solidariteit van een groep, of als deze druk te groot
is, dan stuit deze solidariteit echter op grenzen.

Om de vergrijzingproblematiek te kunnen betalen,
wil het CNV een betere verdeling van de zorgkosten.
De AOW is in het leven geroepen om ouderen te
beschermen tegen armoede. Maar ouderdom en
armoede zijn al lang niet meer zo sterk aan elkaar
verbonden. Onder ouderen in Nederland zijn de
inkomensverschillen groter dan bij andere groepen.
Dit komt door de relatief grote groep rijke ouderen.
Het CNV wil daarom kijken hoe rijke ouderen mee
kunnen betalen aan de AOW.

In 2005 stemde het CNV in met een SER-advies
om de betaalbaarheid van de AOW te verbreden.
De groei van de AOW-lasten moet door de hele
samenleving worden gedragen. Dit kan door het
fiscaliseren van de AOW. Door de AOW te financie-
ren uit alle belastingschijven, betalen mensen
met een zeer hoog inkomen wellicht meer.
Er zijn meer manieren om de lasten eerlijker te

verdelen. Het CNV is voorstander van de invoering
van een nieuwe vijfde belastingschijf tegen 60%.
Mensen die meer verdienen dan de minister-presi-
dent Balkenende zouden meer belasting moeten
betalen (nu is dat 52%). Ook wil het CNV dat de
hypotheekrenteaftrek niet geldt voor hypotheken
van meer dan een miljoen euro. Verder wil het CNV
dat er kritisch wordt gekeken naar het bonussen-
beleid, zeker bij bedrijven die overheidssteun
krijgen.

Varianten voor langer
doorwerken

Als langer werken voor ons allemaal goed kan
zijn, dan komt de uitwerking heel precies. In deze
paragraaf bespreken we een aantal varianten,
zonder dat we nu al tot een conclusie komen.

In het eerste blok bespreken we een aantal
varianten die tot doel hebben om de participatie te
bevorderen voor oudere werknemers. We noemen
dit blok het participatiepakket.

Participatiepakket

Variant A:
flexibilisering van AOW
In deze variant ontvang je nog wel AOW als je
stopt op 65 jarige leeftijd, alleen is het minder.
Door de “versleepregeling” kun je dan nog op
een aanvaardbaar inkomen uitkomen. Dit kan op
verschillende manieren worden vormgegeven.
Bijvoorbeeld door het AOW actuarieel te korten,
maar ook door de AOW niet te indexeren.

Variant B:
deeltijd AOW en deeltijd pensioen
Op dit moment ontvang je alleen AOW als je
65 jaar bent. In deze variant wordt het mogelijk om
gedeeltelijk te stoppen met werken. Je ontvangt
dan al wel een deel van de AOW plus aanvullend
pensioen. Dus stel het volgende

63 jaar 4 dagen werken 20% AOW
64 jaar 3 dagen 40% AOW
65 jaar 2 dagen 60% AOW
66 jaar 1 dag 80% AOW
67 jaar pensioen 100% AOW



Als iemand het sneller doet bijvoorbeeld:

63 jaar 4 dagen werken 20% AOW
64 jaar 2 dagen werken 60% AOW
65 jaar pensioen 100% AOW na aanpassing

Het AOW niveau in het tweede voorbeeld is dan
lager dan in het eerste voorbeeld, omdat een deel
van het AOW al aangewend is voor 65 jaar. Pensi-
oenfondsen krijgen echter de mogelijkheid via
deeltijd pensioen de deeltijd AOW aan te vullen.

Variant C:
Spaar-AOW
In deze variant blijft de AOW-leeftijd 65 jaar.
Je mag na je 65ste werken. De AOW wordt in deze
variant alleen uitgekeerd wanneer je stopt met
werken. Stop je bijvoorbeeld op 67 jarige leeftijd
dan wordt je AOW actuarieel verhoogd. Dit is
overigens nu al mogelijk, al is het zo dat je nu kan
werken en ook AOW ontvangen. In deze variant
wordt dat verboden, dus je kunt niet op je 66ste
werken en ook nog AOW ontvangen. Dit is vooral
om te voorkomen dat voor de werkgever de

werknemer van 65 jaar en ouder goedkoper en
daardoor aantrekkelijker wordt dan een werk-
nemer jonger dan 65 jaar.

Variant D:
Levensloop integreren in het pensioen
In deze variant wordt naar meer integratie
gezocht tussen levensloop en pensioen. Door deze
gescheiden regelingen te combineren kunnen er
meer mogelijkheden bestaan om geleidelijk uit te
treden. In dat kader zou het ook passen om levens-
loopgelden te oormerken voor de oude dag. Ze
kunnen dan meer rendement opleveren, omdat ze
bedoeld zijn voor de oude dag en niet tussentijds
beschikbaar hoeven te zijn.

Houdbaarheidspakket

In dit tweede blok bespreken we varianten die
tot doel hebben de financiële houdbaarheid te
verstevigen. Dit zijn geen van allen maatregelen
die je neemt omdat ze zo leuk zijn. Ze versterken
de financiële basis opdat de kern van de sociale
voorzieningen betaalbaar blijven voor diegenen die
het het meeste nodig hebben.



Variant I:
Verdergaande fiscalisering
In deze variant wordt de fiscalisering van de AOW
versneld. Dat betekent dat de negatieve inkomens-
effecten hoger zullen zijn. Daartegenover staat dat
het sneller bijdraagt aan een versteking van de
financiële houdbaarheid.

Variant II:
Verhoging AOW leeftijd aan levensverwachting
Alle hieronder geschetste varianten beschrijven
het eindbeeld. We gaan er echter in onze benade-
ring van uit dat het verhogen van de AOW-leeftijd
een hele generatie zal duren. Daarbij kan worden
gedacht aan het tijdschema van de commissie
Bakker, waarin op 2016 wordt begonnen de
AOW-leeftijd elk jaar met één maand te verhogen.
In 2028 is de AOW-leeftijd dan 66 jaar geworden.
In 2040 is deze 67 jaar.
Bij koppeling aan levensverwachting bevriezen we
als het ware de gemiddelde AOW-leeftijd. Voor het
gemak zeggen we dat iedereen 78 jaar wordt.
Dat betekent dat er 13 AOW jaren zijn die men
ontvangt. Als over vijf jaar de levensverwachting 80
jaar is dan is over 5 jaar de AOW-leeftijd 67 jaar.

Randvoorwaarden:
• Ten eerste moeten pensioenfondsen meer
ruimte krijgen dan het jaar wat het kabinet
nu heeft voorgesteld om herstel te kunnen aan-
tonen. De beslissing dat fondsen nu al moeten
aangeven dat ze over een jaar moeten afstempe-
len, indien er onvoldoende herstel is opgetreden,
ondermijnt het draagvlak in ons stelsel. Boven-
dien past het niet binnen de systematiek van
langdurige verplichtingen.

• Ten tweede herinvoering van de rekenrente van
4%. De huidige marktrente die pensioenfondsen
moeten hanteren zorgt voor te veel verstoringen.

• Ten derde moet klip en klaar zijn dat mensen
met een langdurig arbeidsverleden(45 jaar), in
combinatie met zwaar fysiek en mentaal werk
hun bijdrage voldoende geleverd hebben.

• Ten vierde zal er een cultuuromslag moeten
komen in het denken over oudere werknemers.
Deze cultuuromslag kan worden bewerkstelligd
door het implementeren van levensfasebewust
personeelsbeleid.
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