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MANAGEMENT SAMENVATTING: HET HEILIGE PIJLERTJE  

Voor Pensioenlab 2016-2017 hebben wij voor het onderwerp “Het Heilige Pijlertje” gekozen. Hierin hebben wij 

het onderwerp AOW uitgediept en gekeken wat wij konden toevoegen vanuit het oogpunt van jongeren. 

Gedurende ons traject zijn een groot aantal ideeën de revue gepasseerd. Uit deze ideeën hebben wij een visie 

geformuleerd van waaruit wij de verdere uitwerking zijn gestart. Wij zijn ons ervan bewust dat het onderwerp 

AOW breder is dan wij in de onderzoeksperiode en in dit document kunnen behandelen. Wij nodigen de lezer 

daarom uit dit document als een eerste startpunt te zien in de bredere AOW-discussie. 

INLEIDING 

De AOW vormt het basispensioen voor mensen die 

de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en 

wordt toegekend door de Nederlandse overheid. 

Oorspronkelijk heeft Willem Drees de AOW 

geïntroduceerd als vangnet voor de allerarmsten. 

Anno nu is de AOW uitgegroeid tot een 

basisinkomen voor alle gepensioneerden.  

Voor de huidige gepensioneerden is de AOW een 

significant deel van het vervangingsinkomen (het 

inkomen na pensionering). Voor iemand met een 

modaal inkomen is de AOW-uitkering ongeveer 

45% van het inkomen na pensioneren. De AOW is 

sterk gekoppeld aan de tweede pijler van ons 

pensioenstelsel door de franchise. Over dit bedrag 

mag namelijk geen (werkgevers)pensioen worden 

opgebouwd. Door inperkingen van de tweede 

pijler, verwachten wij dat het belang en de 

noodzaak van de AOW als basispensioen zal 

toenemen. De AOW zal procentueel een hoger 

aandeel worden van het vervangingsinkomen. De 

jongere generaties bouwen namelijk (bijna) heel 

hun pensioen op binnen een steeds verder 

ingeperkte Witteveenkader.  

De AOW is een controversieel en lastig aan te 

pakken onderwerp. Dit is direct te koppelen aan 

het feit dat ontzettend veel mensen direct 

betrokken zijn bij het AOW-systeem en direct 

gevolgen ondervinden van iedere wijziging. Een 

kleine 3,4 miljoen uitkeringsgerechtigden 

ontvangen jaarlijks gezamenlijk ruim 36 miljard 

euro. Daarnaast betalen alle werkenden ruim 24 

miljard euro aan premies volksverzekeringen. 

Verder komt de perceptie van verzekerden over 

wat de AOW is (of juist niet is), ook niet altijd 

overeen met de werkelijkheid. Dit is deels terug te 

leiden naar de complexiteit van het onderwerp 

pensioen, maar ook naar de communicatie. 

VISIE  

Wij zien de AOW als integraal en verankerd 

onderdeel van het Nederlandse pensioenstelsel. 

De AOW versterkt de solidariteit binnen de 

Nederlandse maatschappij. Van daaruit hechten 

wij grote waarde aan de instandhouding van de 

AOW als volksverzekering. Ook zien wij de rol van 

de AOW in het voorkomen van armoede voor 

komende generaties steeds groter worden. Vanuit 

deze punten hebben wij als de onderzoeksvraag 

geformuleerd: “Hoe krijgen we een sociaal, 

duurzaam en transparante AOW voor 

toekomstige ouderen?” Per kernwaarde zullen wij 

één onderdeel verder uitwerken. 

 

SOCIAAL  

- Is het te rechtvaardigen dat de AOW-leeftijd 

afwijkt voor specifieke groepen van de 

beroepsbevolking?  

Binnen het AOW-stelsel zijn er verschillende types 

van solidariteit aanwezig die met elkaar in balans 

zijn. Het gaat hierbij onder andere om de 

solidariteit tussen werkenden en ouderen, lang- en 

kortlevenden en werkenden met niet-werkenden. 

Door de (periodieke) verhogingen van de AOW-

leeftijd door de koppeling aan de 

levensverwachting, is er een maatschappelijke 

discussie of de kortlevenden hier onevenredig hard 

geraakt gaan worden. Dit zou kunnen leiden tot 

afbreuk van het maatschappelijk draagvlak voor de 

AOW. Deze discussie moet niet verward worden 

met de discussie “zware beroepen”, hoewel er een 

grote overlap is. Hoewel er een grote diversiteit 
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aan zware beroepen is, heeft niet elk beroep een 

negatief effect op de levensverwachting. 

ONDERZOEK  

Om het AOW-stelstel sociaal te houden, adviseren 

wij te starten met een statistisch onderzoek om te 

onderbouwen of de levensverwachting voor 

specifieke beroepen excessief afwijkt. Dit betekent 

dat het meer afwijkt dan binnen de balans van 

lang- en kortlevenden verwacht mag worden. 

Indien deze niet excessief afwijkt, zal dit aantonen 

dat er geen basis is voor de maatschappelijke 

discussie. Indien dit wel het geval is, geeft dit een 

rechtvaardiging om hier actie op te ondernemen.  

OPZET VERVROEGDE AOW 

Een eventuele tegemoetkoming zal uitdagingen 

met zich meebrengen op het gebied van 

uitvoerbaarheid. Daarom hebben wij in grove 

lijnen een opzet gemaakt voor een systeem voor 

de toekenning en uitvoering van een vervroegde 

AOW. 

TO E K E N N I N G  

Om verzekerden met een lagere levensverwachting 

tegemoet te komen, dient het uitgangspunt te zijn: 

het mogelijk maken om eerder de AOW uitkering 

in te laten gaan zonder dat dit een negatieve 

impact heeft op de hoogte van de uitkering. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gekeken worden of de verzekerde 

in aanmerking komt voor een verhoogd 

opbouwpercentage gedurende een bepaalde 

periode. Deze periode moet gekoppeld zijn aan de 

tijd waarin iemand een excessieve aantasting van 

zijn levensverwachting heeft vanuit zijn of haar 

dienstverband. In plaats van de reguliere 2% 

opbouw, kan in deze dienstjaren bijvoorbeeld het 

percentage met 0,25% verhoogd worden. Er blijft 

een maximum van 100% gelden voor de opbouw 

en er dient een maximum aantal jaren voor 

verhoogde opbouw vastgesteld te worden.  

F I N A N C I E R I N G  

Deze oplossing heeft de grondslag van een 

tijdelijke regeling waarbij de werkgever een 

aanvullende premie betaalt om de premielast te 

dragen. Het uiteindelijke doel moet zijn en blijven 

om mensen gezonder ouder te laten worden zodat 

zij een actievere bijdrage kunnen leveren aan het 

arbeidsproces. Hiervoor moeten innovaties binnen 

de sector worden gestimuleerd ter vermindering 

van de fysieke impact van arbeid. Hierbij kan een 

werkgever vrijgesteld worden voor de aanvullende 

premie als deze voldoende investeert in dit type 

innovaties. 

IN F O R M A T I E S T R O O M  

Vooralsnog lijkt de gegevensaanlevering (uit het 

verleden) één van de grotere uitdagingen voor de 

bepaling van de tegemoetkoming. Er zal gekeken 

moeten worden naar de beschikbaarheid van 

bepaalde persoonsgebonden gegevens. Wij 

adviseren de sector om zich hierdoor niet al vooraf 

tegen te laten houden. Pas nadat het statistische 

onderzoek is afgerond, kan er een gefundeerde 

inschatting worden gemaakt van hoe groot de 

groep verzekerden is en welke gegevens al wel 

aanwezig zijn. Wij verwachten dat er maar een 

beperkt aantal beroepsgroepen zal zijn waarbij de 

levensverwachting dusdanig kort is dat deze de 

solidariteit van kort- en langlevenden op 

excessieve wijze overstijgt. Wij verwachten dat 

deze functies vooral vallen onder de (grotere) 

Bedrijfstakpensioenfondsen of 

Beroepspensioenfondsen. Gegevensaanlevering 

vanuit de tweede pijler-pensioenuitvoerder naar 

de SVB lijkt dan een logische beginstap.  

DUURZAAM  

- Hoe kan het AOW-systeem weerbaarder gemaakt 

worden voor (toekomstige) onzekerheden? 

Naar verwachting zal de AOW-uitkering in de 

toekomst een steeds groter aandeel van het 

vervangingsinkomen na pensionering 

vertegenwoordigen. De individuele verzekerde 

wordt hierdoor steeds meer afhankelijk van de van 

de toekomstvastheid van de AOW en de rechten 

die hieraan ontleend kunnen worden. Daarom is 

zowel voor ouderen, maar nog meer zo voor 

jongeren, een duurzaam AOW-systeem belangrijk.  

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, 

is de verwachting dat de AOW-uitgaven in 2040 tot 
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6,5% van het BBP zullen stijgen.1 Prognoses van het 

CPB2 en reactie vanuit de overheid geven aan dat 

de voorziene stijging in AOW-uitgaven te dragen is, 

zonder dat hiervoor een financieringstekort 

ontstaat. Desondanks heeft de financiële crisis die 

in 2008 begon, aangetoond dat zekerheden soms 

hun zekerheid verliezen en dat prognoses niet 

altijd betrouwbaar zijn. Omdat de financiering van 

de AOW op een omslagsysteem is gebaseerd, zijn 

er geen buffers zoals bij de tweede 

pijlerpensioenen. Hoewel de kans klein is dat er 

dermate negatieve ontwikkelingen zijn die het 

AOW systeem onder druk zetten, kan de potentiële 

schade aanzienlijk zijn. Daarom mogen we er niet 

vanuit gaat dat het wel goed komt met de AOW en 

moet er aandacht zijn voor schade beperkende 

maatregelen.  

MACRO-ECONOMISCHE 

OMSTANDIGHEDEN  

Indien de macro-economische omstandigheden 

dusdanig veranderen dat de uitkeringslast niet 

meer gedragen kan worden, zal het er in praktijk 

op neerkomen dat de uitkeringen naar beneden 

worden bijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen 

bij een nieuwe economische crisis wanneer de 

uitkeringslast van de AOW op zijn hoogst is. Het 

naar beneden bijstellen van de uitkering is daarom 

het belangrijkste risico waar verzekerden op 

moeten kunnen anticiperen.  

INDIVIDUELE WEERBAARHEID  

Op individueel niveau moeten verzekerden 

weerbaarder worden om negatieve gebeurtenissen 

binnen het AOW-systeem op te vangen. Om het 

AOW-systeem weerbaarder te maken, stellen wij 

de volgende voor: 

O V E R L A P  E E R S T E  E N  T W E E D E  P I J L E R  

Een (kleine) overlap tussen eerste en tweede pijler 

pensioen, door in de tweede pijler maximaal uit te 

gaan van een halve AOW-franchise. Omdat 

mensen met een lager inkomen relatief hard 

                                                                 
1 https://www.svb.nl/Images/Ontwikkeling%20 
AOW.pdf 

geraakt worden door een daling in de AOW-

uitkering, zal deze verschuiving van 

pensioenopbouw naar een lager loon voor deze 

groep gunstig uitpakken waardoor een mogelijke 

AOW-daling eerder opgevangen kan worden. 

S T I M U L E E R  B E N U T T E N  F I S C A L E  R U I M T E  

Door het stimuleren van het volledig benutten van 

de fiscale ruimte via de tweede en derde pijler, 

wordt een individu minder afhankelijk van de 

AOW-uitkering. Pensioenuitvoerders zouden 

verplicht moeten zijn om de mogelijkheid tot 

vrijwillig bijsparen aan te bieden. 

FINANCIEEL BEWUSTZIJN  

Daarnaast moet het financieel bewustzijn van 

verzekerden worden gestimuleerd. Dit kan door 

hier meer aandacht aan te geven bij de opleiding 

van de jongeren en pro-actieve 

informatieverstrekking gedurende de werkperiode. 

Daarnaast zou het goed zijn om eens in de vijf jaar 

met een financieel adviseur de (toekomstige) 

financiële opzet door te nemen. Om dit te laten 

inburgeren in de maatschappij zou dit voor de 

huidige volwassenen gestimuleerd moeten worden 

via subsidies.  

GEZOND OUDER WORDEN  

Speciale aandacht dient daarnaast gegeven te 

worden aan het concept “gezond ouder worden”. 

Verzekerden moeten langer kunnen participeren in 

het arbeidsproces, maar ook nog gezond genoeg 

zijn om te genieten van de oude dag. Werkgevers 

kunnen hierin een actievere rol nemen via 

verbeterde werkomstandigheden, gezondheid-

stimulerende secundaire arbeidsvoorwaarden en 

de voorkeur geven aan deeltijd-pensioen ten 

opzichte van volledig (vervroegd) pensioneren.  

TRANSPARANT  

- Geeft de huidige opzet van de koppeling van 

de AOW-leeftijd aan de levensverwachting 

voldoende tijd om te anticiperen op een 

latere ingangsdatum? 

2 Rapport ‘Vergrijzing verdeeld, De toekomst van 
de Nederlandse Overheidsfinanciën, no 86, juni 
2010.  
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- Is de informatievoorziening richting 

verzekerden voldoende ingevuld? 

De kernwaarde transparantie kan op verschillende 

manieren toegepast worden op het AOW- en het 

pensioensysteem. Voor dit onderzoek hebben we 

gekozen voor een definitie van transparant die 

betrekking heeft op eenvoud op het gebied van 

wet- en regelgeving, de opzet van het systeem en 

communicatie richting verzekerden.  

VOORSPELBAARHEID  

Het koppelen van de AOW-leeftijd aan de 

levensverwachting zorgt ervoor dat er, 

ogenschijnlijk, kleine veranderingen optreden in de 

eerste pijler. Echter zijn de gevolgen groter dan 

men direct kan overzien. Dit wordt mede 

veroorzaakt door de onzekerheid van de 

ingangsleeftijd die relatief kort van tevoren wordt 

vastgesteld. Indien er voldoende pensioenopbouw 

in de tweede pijler aanwezig is, kan een deel 

hiervan gebruikt worden voor een tijdelijke AOW-

overbrugging. De verantwoordelijkheid tot het 

onderzoeken of iemand te maken krijgt met een 

inkomenshiaat en de mogelijkheden om dit al dan 

niet te overbruggen, ligt bij de verzekerde zelf. 

Voor verzekerden betekent dit dat ze pas vijf jaar 

voor pensioneren weten of ze dit moeten en 

kunnen overbruggen. Deze onzekerheid zal een 

averechts effect hebben op de betrokkenheid van 

verzekerden bij het pensioensysteem.  

Wij vinden dat het definitief vaststellen van de 

AOW leeftijd vijf jaar voor ingang een te korte 

periode is om het inkomenstekort op te vangen. 

Vooral de groep voor wie de AOW een groot deel 

van het vervangingsinkomen is, heeft weinig tot 

geen mogelijkheden om dit op te vangen. We 

stellen daarom voor dat de AOW-ingangsdatum 

altijd minimaal 10 jaar voor de AOW-leeftijd 

vastgesteld moet zijn. Dit geeft verzekerden meer 

tijd om actie te ondernemen en de financiële 

effecten hiervan te spreiden. 

                                                                 
3 https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/ 
doelgroepen/ pensioenuitvoerders/wetsvoorstel-

COMMUNICATIE  

De AFM formuleert het doel van 

pensioencommunicatie als “de deelnemer in staat 

stellen om een goede financiële planning voor zijn 

oude dag te maken3”. Deze communicatie moet 

aansluiten op de behoeften van de ontvanger. De 

informatie die gebruikt wordt voor een financiële 

planning dient correct, duidelijk en evenwichtig te 

zijn. Dit stelt mensen in staat om een persoonlijk 

overzicht te krijgen en eventuele stappen te 

ondernemen. 

De eerste en tweede pijler zijn in het 

vervangingsinkomen van een modale verdiener 

van dezelfde orde van grootte. De twee pijlers zijn 

daarom beide significant voor de latere financiële 

situatie. Beide pijlers zouden evenveel aandacht 

moeten krijgen in de algehele 

pensioencommunicatie. Voor een inkomen onder 

modaal zou er zelfs extra aandacht moeten zijn 

voor de grootste inkomensbron na pensionering: 

de eerste pijler.  

Communicatie over de AOW moet zich meer 

richten op de kenmerken die ook in de tweede 

pijler terugkomen. Het gaat hier om periodiciteit, 

toegankelijkheid en volledigheid. Introduceer 

hiervoor een AOW-UPO waarbij de SVB actief 

verzekerden informeert over hun persoonlijke 

situatie.  

Met deze voorgestelde aanpassingen zien wij 

mogelijkheden om de AOW beter aan te laten 

sluiten bij de huidige maatschappij. De AOW wordt 

hierdoor sociaal, duurzaam en transparant voor de 

toekomstige ouderen. 

Aangeboden door:  

 Evie Joosten  

 Linda Verweerde  

 Petra Plug  

 Vince Slagmolen  

 Frans Bonnier  

 Emiel Dekker 

pensioencommunicatie 
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INLEIDING 
De AOW is voor elke Nederlandse ingezetene van belang, maar pensioen is voor veel mensen een “ver van mijn 

bed show”. Het AOW-stelstel is dat al helemaal. Hieronder willen wij een mening uiteenzetten van een groep 

jongeren die wel degelijk de nut en noodzaak van de AOW inziet. 

DE ACHTERGROND  

De Algemene Ouderdomswet (AOW) behoort sinds 

1957 tot de eerste pijler van het Nederlandse 

pensioenstelsel. De AOW voorziet in een 

basisinkomen voor mensen die de AOW-

gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit 

basisinkomen wordt toegekend vanuit de 

Nederlandse overheid.  

De AOW is één van de Nederlandse 

volksverzekeringen. Dit betekent dat het een 

verplichte collectieve verzekering is voor alle 

ingezetenen van Nederland. De opbouw van de 

AOW krijgt de verzekerde toegekend als deze een 

ingezetene is in de periode van 50 jaar 

voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Voor ieder volledig jaar dat de verzekerde geen 

ingezetene van Nederland is, wordt de AOW gekort 

met 2%. Op het moment dat iemand (meer dan) 

een jaar in het buitenland heeft gewoond, krijgt hij 

of zij dus geen volledige AOW.  

De AOW is onder Willem Drees Sr. in het leven 

geroepen, hij wordt daarom in de volksmond ook 

wel Vadertje Drees genoemd. Drees Sr. en zijn 

medestanders beoogden met het invoeren van de 

AOW te bewerkstelligen:  

1. Een ouderdomsvoorziening op 

minimumniveau, voor wie anders tot 

armoede zou vervallen;  

2. Solidariteit tussen generaties, gebaseerd 

op erkentelijkheid jegens de oudere 

generatie en vertrouwen in de 

bijdragebereidheid van jongere en 

komende generaties;  

3. Solidariteit binnen generaties, door (a) 

inkomensafhankelijke bijdragen en (b) 

uitkeringen die onafhankelijk zijn van de 

individuele inleg;  

4. Een bodempensioen als basis voor 

bedrijfspensioenen en andere 

aanvullende pensioenregelingen.  

Oorspronkelijk is de AOW dus ontstaan als vangnet 

voor de allerarmsten (in het begin alleen voor 

mannen), anno nu is het uitgegroeid tot een 

basispensioen voor alle gepensioneerden. Voor de 

huidige gepensioneerden is de AOW een significant 

gedeelte van hun vervangingsinkomen (het 

inkomen na pensionering). Voor iemand met een 

modaal inkomen bestaat het vervangingsinkomen 

voor ongeveer 45% uit AOW-uitkering. Door het 

grote aandeel van de AOW in het 

vervangingsinkomen, is de eerste pijler ook wel 

heilig te noemen.  

De AOW-uitkering wordt meegenomen in de 

tweede pijler door de zogenoemde franchise. Bij 

de tweede pijler wordt namelijk over een bepaalde 

ondergrens van het loon geen pensioen 

opgebouwd, omdat hier later de AOW uitkering 

tegenover staat. De regelgeving rondom tweede 

pijler pensioenopbouw is geregeld in het 

Witteveenkader. Door inperkingen van het 

Witteveenkader in de tweede pijler, is onze 

verwachting dat het belang en de noodzaak van de 

AOW als basispensioen zal toenemen. De jongere 

generaties zullen bijna heel hun pensioenopbouw 

in het ingeperkte Witteveenkader opbouwen. Het 

aandeel van de AOW-uitkering in het latere 

vervangingsinkomen zal daardoor toenemen. 

MARKT 

Veel mensen zijn direct betrokken bij het 

AOW-systeem. Een kleine 3,4 miljoen 

uitkeringsgerechtigden ontvangen jaarlijks 

gezamenlijk ruim 36 miljard euro. Daarnaast 

betalen alle werkenden ruim 24 miljard euro aan 

premies volksverzekeringen. Dit maakt het een 

controversieel onderwerp om ter discussie te 

stellen en het doorvoeren van veranderingen is 

lastig. De perceptie van verzekerden over wat de 

AOW wel (of juist niet) is, komt ook niet altijd 

overeen met de werkelijkheid.  
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De Nederlandse samenleving wordt gemiddeld 

steeds ouder. Omdat de AOW is gebaseerd op een 

omslagsysteem, komt de financiering van het 

stelsel daardoor onder druk te staan. Bij de 

invoering van de AOW waren er 64 werkenden 

tegenover 10 uitkeringsgerechtigden. Nu is dit 33 

werkenden per 10 uitkeringsgerechtigden en de 

verwachting is dat dit verder terugloopt tot 26 

werkenden in 2040. Als uitgangspunt nemend dat 

het huidige (geïndexeerde) uitkeringsniveau in 

stand blijft, zal de AOW-last tot 2040 blijven 

stijgen.  

VISIE 

Wij zien de AOW als integraal en verankerd 

onderdeel van het Nederlandse pensioenstelsel. 

Deze versterkt de solidariteit in de Nederlandse 

maatschappij. Van daaruit hechten wij grote 

waarde aan de instandhouding van de AOW als 

volksverzekering. Hierbij zien wij de rol van de 

AOW in het voorkomen van armoede groter 

worden. In dit document houden wij ons daarom 

bezig met de onderstaande onderzoeksvraag. Deze 

vertegenwoordigt de kernwaarden van het AOW-

stelsel die wij belangrijk vinden: 

“Hoe krijgen we een sociale, duurzame en 

transparante AOW voor toekomstige ouderen?” 

Wij erkennen dat het onderwerp AOW breder is 

dan wij in dit document (kunnen) behandelen. Om 

een volledig beeld te vormen, zullen alle aspecten 

met eenzelfde aandacht bekeken moeten worden. 

Binnen het kader van dit project zullen we voor elk 

van de genoemde kernwaarden ons focussen op 

één aspect. 

SOCIAAL 

- Is het te rechtvaardigen dat de AOW-

leeftijd afwijkt voor specifieke groepen 

van de beroepsbevolking?  

Bij het aspect sociaal gaan we in op 

beroepsgroepen met een significante afwijking in 

de levensverwachting. We stellen dat in de 

Nederlandse samenleving draagvlak is om voor 

bepaalde ‘zware beroepen’ de AOW ingangsdatum 

te vervroegen. Het probleem is echter dat niet 

duidelijk is wat onder ‘zware beroepen’ moet 

worden verstaan, daarom laten we het begrip 

‘zware beroepen’ los en we nemen de 

levensverwachting van bepaalde beroepsgroepen 

als uitgangspunt. 

DUURZAAM 

- Hoe kan het AOW-systeem weerbaarder 

gemaakt worden voor (toekomstige) 

onzekerheden? 

Bij het aspect duurzaam behandelen we de 

weerbaarheid van het huidige AOW stelsel. Bij een 

volgende economische crisis kan door de 

toegenomen AOW-last het effect op het AOW-

systeem heel anders uitpakken. In dit onderdeel 

onderzoeken we welke maatregelen genomen 

kunnen worden die als een buffer kunnen werken. 

Het uitgangspunt hierbij is dat verzekerden op een 

individueel niveau weerbaarder moeten worden.  

TRANSPARANT 

- Geeft de huidige opzet van de koppeling 

van de AOW-leeftijd aan de 

levensverwachting voldoende tijd om te 

anticiperen op een latere ingangsdatum? 

- Is de informatievoorziening richting 

verzekerden voldoende ingevuld? 

Tot slot wordt in het aspect transparant de 

communicatie over de AOW behandeld en of de 

huidige opzet voldoende tijd overlaat om 

eventuele maatregelen te nemen. 
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SOCIAAL 
De Algemene Ouderdomswet is geïntroduceerd als een verplichte verzekering tegen de “geldelijke gevolgen” 

van ouderdom. Na de Tweede Wereldoorlog waren veel ouderen minder goed in staat om te werken en 

konden hierdoor niet in hun eigen levensbehoefte voorzien. De verplichte volksverzekering was in eerste 

instantie een vangnet tegen armoede voor ouderen. Met de tijd is deze uitgegroeid naar een basisinkomen 

voor gepensioneerden. Iedereen verkrijgt bij het bereiken van een vooraf vastgesteld leeftijd een levenslange 

periodieke uitkering. Hiermee is de AOW uitgegroeid naar één van de belangrijkste elementen van de 

verzorgingsstaat en geeft het een basisinkomen voor alle ouderen. 

Solidariteit is een belangrijk element binnen het 

AOW systeem. Hierbij zijn verschillende soorten 

van solidariteit te onderkennen. Er is solidariteit 

tussen werkenden en gepensioneerden, solidariteit 

tussen lang- en kortlevenden en solidariteit van 

werkenden met niet-werkenden. Maatschappelijke 

en demografische ontwikkelingen zetten deze 

solidariteit onder druk. Eén van de ontwikkelingen 

is de vergrijzing van de Nederlandse bevolking; er 

zijn relatief méér ouderen die daarnaast ook op 

steeds latere leeftijd overlijden. Het aantal AOW-

uitkeringen zal daarom tot 2040 blijven stijgen. 

Hierdoor rijst de vraag of de AOW in de toekomst 

ook kan rekenen op dezelfde draagkracht en 

solidariteit.  

Wij verwachten een afname van de houdbaarheid 

van het systeem met betrekking tot het sociale 

draagvlak, veroorzaakt door de aankomende 

verhogingen van de AOW-leeftijd. Een deel van de 

verzekerden zal het gevoel krijgen dat zij 

onevenredig hard door de stijging van de AOW-

leeftijd worden geraakt. Ze zullen de AOW leeftijd 

in slechtere gezondheid bereiken en hebben 

daarnaast de verwachting maar korte tijd van de 

AOW te kunnen genieten. Dit geeft een disbalans 

tussen het aantal jaren werken en het aantal jaren 

waarvan van de AOW gebruik kan worden 

gemaakt. Voor de kernwaarde sociaal focussen we 

daarom op de onderstaande kernvraag: 

Is het te rechtvaardigen dat de AOW-leeftijd 

afwijkt voor specifieke groepen van de 

beroepsbevolking? 

LEVENSVERWACHTING  

De AOW-leeftijd is sinds kort gekoppeld aan de 

gemiddelde levensverwachting. In theorie is de 

uitkeringsperiode na het bereiken van de AOW-

leeftijd voor iedereen gelijk. In praktijk komt het er 

op neer dat er evenveel mensen eerder overlijden 

en korter de AOW ontvangen, als mensen die later 

overlijden en langer de AOW ontvangen. Dit is de 

solidariteit tussen lang- en kortlevenden.  

In de afgelopen jaren heerste er een discussie of 

zware beroepen eerder recht hebben op AOW. 

Over de stratenmakers zijn veel mensen het wel 

eens: we wensen hen collectief een vervroegde 

AOW toe. Maar wie zou hier nog meer voor in 

aanmerking komen? Tot een breed gedragen visie 

voor een ‘zwaar beroep’ is het nooit gekomen. Eén 

van de redenen hiervoor is dat de praktijk 

aantoont dat een beroep ook als zwaar kan 

worden ervaren zonder dat de levensverwachting 

hierdoor significant lager wordt dan de gemiddelde 

levensverwachting. Daarnaast is ‘zwaar’ een 

relatieve term waardoor de discussie zich beperkt 

tot de definitie van zwaar in plaats van de 

aanpassingen van ons pensioenstelsel. Wij hebben 

er daarom voor gekozen om het begrip ‘zwaar 

beroep’ te laten rusten en zijn op zoek gegaan naar 

een objectief criterium om te bepalen of er een 

groep verzekerden is die eerder van de AOW mag 

gaan genieten. 

De vraag is of de levensverwachting voor specifieke 

sectoren en beroepen zodanig korter is dat deze 

excessief veel afwijkt van de gemiddelde 

levensverwachting. Als dit het geval is, dan zien wij 

binnen de maatschappij voldoende draagvlak om 
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hier een afwijkende AOW leeftijd voor te 

hanteren.45  

Indien het bij een statistisch voldoende grote 

populatie voor een beroepsgroep aantoonbaar is 

dat deze excessief afwijkt van de gemiddelde 

levensverwachting, zou de AOW-leeftijd voor deze 

groep verlaagd moeten worden. Hierbij moet de 

verzekerde op een eerder tijdstip een volledige 

AOW-uitkering krijgen. Voor deze groep 

verzekerden zou de eerdere AOW-ingang niet ten 

koste van de hoogte van de uitkering moeten gaan. 

 

                                                                 
4 https://www.cpb.nl/publicatie/zware-beroepen-
en-de-pensioenleeftijd  
5 https://www.netspar.nl/assets/uploads/Netspar 
_Opinion_63-WEB.pdf 

VITALITEITSVERWACHTING 

De verdere verhoging van de AOW-leeftijd is aan 

de toename van de levensverwachting gekoppeld. 

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

gezonde en minder gezonde jaren. Het CBS heeft 

een onderzoek gepubliceerd6 waarin onder andere 

de levensverwachting in 1995 en 2015 voor een 

65-jarige is weergegeven:

6 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/ 
10/65-plusser-gezonder-maar-zwaarder-dan-20-
jaar-geleden  
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Dit onderzoek toont aan dat de levensverwachting 

sneller stijgt dan het aantal jaren dat iemand 

zonder lichamelijke beperkingen leeft. Dit 

impliceert dat voor de korte en middellange 

termijn, verzekerden op latere leeftijd niet meer 

voor 100% kunnen deelnemen aan de 

arbeidsmarkt, als de arbeidsmarkt niet verandert. 

Als deze gegevens worden doorgetrokken vormt 

dit op termijn een probleem voor het koppelen van 

de AOW-leeftijd aan de levensverwachting als er 

vanuit wordt gegaan dat iedereen tot zijn of haar 

AOW leeftijd kan werken. Op de achtergrond kan 

dit voor een verdere afbrokkeling van het sociale 

draagvlak zorgen. Een verhoging van de AOW-

leeftijd moet niet leiden tot een hogere uitval door 

arbeidsongeschiktheid of meer werkzoekende 

ouderen. 

 

IS HET NODIG? 

Er is momenteel onvoldoende informatie 

beschikbaar in welke mate de levensverwachting 

voor specifieke beroepsgroepen afwijkt van het 

gemiddelde van de bevolking. Door dit onderwerp 

te onderbouwen met statistische data, is direct aan 

te tonen of de maatschappelijke discussie al dan 

niet terecht is. Wij adviseren daarom de volgende 

twee stappen te ondernemen. 

1. Het definiëren van de maatstaf 

“excessieve afwijking van het 

gemiddelde”. Vanaf welke kortere 

levensverwachting is er sprake van een 

onevenredigheid en bij welke valt het 

onder de solidariteit tussen lang- en 

kortlevenden? Dit kan 3 jaar zijn, maar 

ook 5 of 7 jaar. 

2. Statistisch onderzoek naar het verband 

tussen levensverwachting en het 

uitgeoefende beroep. Hiervoor zien wij 

een goed ingangspunt om dit als eerst uit 

te voeren binnen de grotere 

bedrijfstakpensioenfondsen. Hierin zijn 

grote hoeveelheden gegevens over 

werkelijke sterftecijfers en 

                                                                 
7 B. Ravesteijn, 'The Wear and Tear on Health: 
What is the Role of Occupation?', 
www.bastianravesteijn.com. Zie ook: 

dienstverbanden beschikbaar. Hierbij 

adviseren wij het onderzoek te richten op 

de verschillende functies binnen de 

bedrijfstakken, zodat onderscheid wordt 

gemaakt tussen de fysieke beroepen en 

de kantoorbanen in dezelfde sector. 

 

OPZET 

Mocht inderdaad aangetoond worden dat er een 

excessieve afwijking in de levensverwachting is, 

dan zou de AOW-leeftijd van deze verzekerden 

verlaagd kunnen worden. Hierbij is de belangrijkste 

vraag wellicht hoe zo’n verlaging van de AOW-

leeftijd voor een beperkte groep uitgevoerd moet 

worden. Essentieel voor elke wijziging van wet- en 

regelgeving, is de mate van uitvoerbaarheid. 

Hieronder volgt een korte opzet hoe wij de 

toepassing van een verlaagde AOW-leeftijd in de 

praktijk zien. Wij verwachten dat uit nader 

onderzoek zal blijken dat alleen voor enkele 

beroepen een excessieve afwijking in de 

levensverwachting zal gelden. Het gaat hier om 

een tijdelijke regeling zolang de levensverwachting 

excessief onder het algemene gemiddelde ligt. 

VERZEKERDEN EN AANSPRAAK 

Het effect van zware arbeid is niet voor elke 

leeftijd hetzelfde. Waar een jonger iemand dit 

zonder problemen aankan, zal een oudere 

werknemer hier blijvende lichamelijke schade van 

ondervinden.7 We stellen voor dat de vervoeging 

van de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de 

periode waarin het beroep is uitgeoefend. 

Bijvoorbeeld door te kijken naar de laatste 16 jaar 

voor de vervroegde AOW-leeftijd. Binnen die 

periode kan per jaar een hoger percentage AOW-

opbouw toegekend worden. Er moet echter wel 

getoetst worden of dit onderscheid op leeftijd 

wettelijk gezien gerechtvaardigd is. Op deze wijze 

heeft iemand die op oudere leeftijd langer in de 

sector werkzaam is, een groter voordeel dan 

www.volkskrant.nl/economie/vervroegd-pensioen-
bij-zware-beroepen-verlengt-levens~a4301803/ 
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iemand die hier maar een kort dienstverband heeft 

gehad.  

Voorbeeld: 

in de laatste 16 jaar voor de (eventueel) vervroegde 

AOW-leeftijd wordt gekeken of de verzekerde in 

aanmerking komt voor een verhoogd 

opbouwpercentage. In plaats van de reguliere 2% 

opbouw, kan in deze dienstjaren bijvoorbeeld het 

percentage met 0,25% verhoogd worden. Als de 

verzekerde alle 16 jaar in deze functie actief is, is de 

maximale AOW 2 jaar eerder bereikt (dit staat 

gelijk aan 4% van de volledige AOW-opbouw). Deze 

getallen zijn nu ter illustratie. Feitelijk onderzoek 

zou moeten aantonen welke waardes passend zijn.  

Het aantal jaren waarin extra AOW aanspraken 

toegekend kunnen worden, is afhankelijk van 

diverse factoren. Allereerst moeten over de 

periode bruikbare gegevens bekend zijn, hier gaan 

we later in het document verder op in. Daarnaast 

moet er rekening gehouden worden met de 

periode waarin het effect op lichamelijk belasting 

het grootst is. Ook moeten antiselectie stromingen 

voorkomen worden van korte dienstverbanden die 

vlak voor AOW-ingang aangegaan worden, gericht 

op het krijgen van een eerdere AOW. Dit laatste 

wordt voorkomen door het opbouwpercentage 

van de AOW per arbeidsjaar licht te verhogen. 

 

INFORMATIESTROOM 

Voor het uitvoeren van deze regeling zal de 

uitvoeringsorganisatie SVB hiervoor dienstverband 

gegevens van de sector en de beroepsgroep 

aangeleverd moeten krijgen. Dit is alleen nodig 

voor die sectoren en beroepen die aanspraak 

kunnen maken op de vervroegde AOW leeftijd. 

Onze hypothese is dat alleen enkele beroepen 

vanuit de bedrijfstakpensioenfondsen hier voor in 

aanmerking zullen komen. Omdat 

pensioenfondsen over langere tijd de 

pensioenopbouw administreren, en de hieraan ten 

grondslag liggende dienstverbandgegevens dus 

bewaren, lijkt een gegevensaanlevering vanuit 

deze tweede pijler-pensioenfondsen voor de hand 

liggend. Daarnaast kan gegevensaanlevering vanuit 

het UWV worden onderzocht. 
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Er is een kanttekening te plaatsen bij de historische 

gegevens die benodigd zijn bij een eerste 

invoering. Pensioenuitvoerders zullen gegevens 

langer bewaard hebben dan werkgevers, maar 

hebben wettelijk gezien de mogelijkheid deze na 7 

jaar te vernietigen. Mogelijk zullen de gegevens 

ook aangevuld moeten worden met specifieke 

functiegroepen om te identificeren wie voor de 

vervroegde AOW-leeftijd in aanmerking komt. Wij 

stellen de volgende uitgangspunten voor om deze 

problematiek te benaderen: 

1. Is er een probleem? - Wacht het 

onderzoek af om te zien of er inderdaad 

voor specifieke gevallen de 

levensverwachting excessief afwijkt 

2. Voor wie geldt dit? - Bepaal de grootte 

van de groep deelnemers, wij vermoeden 

dat dit een beperkte groep zal zijn 

3. Welke informatie is wel aanwezig? - 

Inventariseer of bij de specifieke 

pensioenuitvoerders (c.q. werkgevers) de 

gevraagde informatie beschikbaar is en 

bepaal hoeveel dit afwijkt met de 

benodigde informatie. 

4. Bepaal dan de gap met de benodigde 

informatie – eventueel kan hier uit komen 

dat voor de oudere generaties naar een 

korter aantal jaren wordt gekeken met 

een hoger opbouwpercentage 

FINANCIERING 

De noodzaak van een vervroegde AOW-leeftijd 

komt deels voort uit het achterblijven van 

voldoende innovatie in de sectoren om beroepen 

lichamelijk minder zwaar te maken. De financiering 

hiervan zou daarom ook door de sectoren 

gedragen moeten worden. De werkgever zou een 

jaarlijks percentage van de loonsom voor die 

specifieke arbeidsfuncties moeten afdragen ter 

financiering van de vervroegde AOW. De overheid 

kan individuele werkgevers hiervan vrijstellen 

indien ze kunnen aantonen voldoende te 

investeren in innovatie ter verlichting van de 

lichamelijke impact. De vrijgestelde premies 

zouden dan als extra last voor de maatschappij 

komen. 

ADVIES 

Binnen het AOW-stelsel zijn er verschillende types 

van solidariteit aanwezig die met elkaar in balans 

zijn. Het gaat hierbij onder andere om de 

solidariteit tussen werkenden en ouderen, lang- en 

kortlevenden en werkenden met niet-werkenden. 

Door de (periodieke) verhogingen van de AOW-

leeftijd is er een maatschappelijke discussie of 

kortlevenden hier onevenredig hard worden 

geraakt, wat tot afbreuk kan leiden van het 

maatschappelijk draagvlak. 

Om het AOW-stelstel sociaal te houden, adviseren 

wij te starten met een statistisch onderzoek om te 

onderbouwen of de levensverwachting voor 

specifieke beroepen excessief afwijkt. Indien dit 

niet het geval is, zal dit de discussie doen afnemen. 

Indien dit wel het geval is, geeft dit een 

rechtvaardiging om hier actie te op ondernemen. 

Een eventuele actie om deze verzekerden 

tegemoet te komen dient uit te gaan van het 

eerder bereiken van een volledige AOW uitkering. 

Hierbij kan voor de arbeidsduur waarin het lichaam 

onevenredig zwaar wordt belast, een hoger 

opbouwpercentage voor dat specifieke dienstjaar 

worden toegekend. Bijvoorbeeld door de 16 jaar 

voor de vervroegde AOW-leeftijd, uit te gaan van 

2,25% per jaar in plaats van 2%. Hierdoor kan twee 

jaar eerder een volledige AOW bereikt worden.  

Deze oplossing heeft de grondslag van een 

tijdelijke regeling waarbij de werkgever een 

aanvullende premie betaalt om deze last te 

dragen. Het uiteindelijke doel moet blijven om 

mensen gezonder ouder te laten worden. Hiervoor 

moeten er innovaties binnen de sector worden 

gestimuleerd ter vermindering van de fysieke 

impact. Hierbij kan een werkgever vrijgesteld 

worden voor de aanvullende premie als deze 

voldoende investeert in dit type innovaties. 

Vooralsnog lijkt de gegevensaanlevering een 

uitdaging voor de uitvoering van enige 

tegemoetkoming. Wij adviseren de sector om zich 

hier vooraf niet door tegen te laten houden, omdat 

op dit moment nog geen gefundeerde inschatting 
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kan worden gemaakt van hoe groot de groep 

verzekerden is en welke gegevens hier al wel 

aanwezig zijn. Wij verwachten dat er maar een 

beperkt aantal beroepsgroepen zullen zijn waarbij 

de levensverwachting dusdanig kort is dat deze de 

solidariteit van kort- en langlevenden op 

excessieve wijze overstijgt.  

Daarnaast moet de groep verzekerden, om dit te 

bepalen, groot genoeg zijn om statistisch vast te 

stellen wat de sterftekansen zijn. Wij verwachten 

daarom dat deze functies vallen onder de (grotere) 

Bedrijfstakpensioenfondsen of 

Beroepspensioenfondsen. Gegevensaanlevering 

vanuit de tweede pijler pensioenuitvoerder naar 

de SVB lijkt dan een logische stap die nader te 

onderzoeken is.  
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DUURZAAM 
 

Naar verwachting zal de AOW-uitkering in de toekomst een steeds groter aandeel van het vervangingsinkomen 

na pensionering vertegenwoordigen. De individuele verzekerde wordt hierdoor steeds meer afhankelijk van de 

van de toekomstvastheid van de AOW als volksverzekering. Daarom is zowel voor ouderen, maar nog meer zo 

voor jongeren, een duurzaam AOW-systeem belangrijk.  

 

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking, 

is de verwachting dat de AOW-uitgaven in 2040 tot 

6,5% van het BBP zullen stijgen.8 Prognoses van het 

CPB9 en reactie vanuit de overheid geven aan dat 

de voorziene stijging in AOW-uitgaven te dragen is, 

zonder dat hier een financieringstekort voor 

ontstaat. Deze prognoses zijn gebaseerd op lange-

termijn verwachtingen en de beste inschattingen 

op dit moment. Desondanks heeft de financiële 

crisis die in 2008 begon, aangetoond dat 

zekerheden soms hun zekerheid verliezen en dat 

prognoses er naast kunnen zitten. Omdat de 

financiering van de AOW op een omslagsysteem is 

gebaseerd, zijn er geen buffers zoals bij de tweede 

pijlerpensioenen het geval is. Hoewel de kans klein 

is dat er dermate negatieve ontwikkelingen zijn die 

het AOW systeem onder druk zetten, kan de 

potentiële schade aanzienlijk zijn. Hoewel de 

afgelopen financiële crisis heeft aangetoond dat 

het AOW-systeem solide is, houden wij er rekening 

mee dat de uitkomst anders had kunnen zijn als 

deze crisis had plaatsgevonden wanneer de AOW-

last op zijn hoogst was geweest.  

Voor het onderwerp duurzaam focussen we ons op 

de volgende deelvraag: “Hoe kan het AOW-

systeem weerbaarder gemaakt worden voor 

(toekomstige) onzekerheden?” 

 

 

WAT IS DUURZAAM  

                                                                 
8 https://www.svb.nl/Images/Ontwikkeling%20 
AOW.pdf 

Wij vinden dat de prioriteit van een duurzaam 

AOW-systeem moet liggen bij het behouden van 

een basisinkomen voor gepensioneerden. Enerzijds 

ter voorkoming van armoede, anderzijds om de 

basis van solidariteit binnen de samenleving 

verankerd te houden. Het moet daarom ook een 

volksverzekering blijven voor iedereen. 

Vanzelfsprekend moeten de financiering en de 

uitkeringen met elkaar in balans zijn. De 

financiering via zowel premies als algemene 

middelen moet voldoende blijven ten opzichte van 

de verwachte uitkeringen. Hiervoor wordt deels 

gezorgd doordat de AOW-ingangsleeftijd is 

gekoppeld aan de levensverwachting. Dit 

onderdeel houden wij verder buiten de scope van 

ons project. 

Daarnaast betekent duurzaam dat het systeem 

weerbaar moet blijven om veranderende macro-

economische omstandigheden op te vangen. Zoals 

hiervoor al werd geschetst, is het van belang dat 

de AOW ook tegen een toekomstige financiële 

crisis is bestand, ook als de vergrijzing zijn hoogste 

punt heeft bereikt. 

Een ander niet te onderschatten aspect voor 

duurzaamheid is de betrokkenheid van de 

verzekerden. Zij dienen in staat te zijn om op 

algemeen niveau hun financiële situatie realistisch 

in te schatten en een goede inschatting te kunnen 

maken over hun financiële situatie na 

pensionering. Men dient zich ervan bewust te zijn 

9 Rapport ‘Vergrijzing verdeeld, De toekomst van 
de Nederlandse Overheidsfinanciën, no 86, juni 
2010.  
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dat er financiële onzekerheden zijn en men moet 

hierop kunnen anticiperen.  

Om onderlinge solidariteit in de maatschappij te 

waarborgen is het belangrijk dat er begrip is voor 

mensen in verschillende situaties en 

omstandigheden. Wij zijn van mening dat 

betrokkenheid en begrip kan worden gecreëerd 

door meer en transparantere communicatie over 

de AOW. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in 

een apart hoofdstuk. 

VERANDERENDE 

MARKTOMSTANDIGHEDEN 

De AOW-maatstaf is vastgesteld op 70% van het 

netto minimum loon voor een alleenstaande. Deze 

wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie zodat 

de koopkracht in stand wordt gehouden. Indien 

marktomstandigheden zodanig veranderen dat de 

overheidsbijdrage in gevaar komt, is de ruimte 

voor te nemen maatregelen beperkt. De overheid 

kan:  

1. De groep verzekerden verkleinen  

2. De hoogte van de uitkering aanpassen 

3. Extra inkomsten genereren  

KRING VAN VERZEKERDEN  

Om groepen van verzekerden geheel (of 

gedeeltelijk) uit te sluiten van toegang tot het 

AOW-stelsel, door bijvoorbeeld de AOW terug te 

brengen naar de rol van een vangnet, is 

onwenselijk. In beginsel is de AOW een 

volksverzekering waar de gehele Nederlandse 

bevolking toegang heeft.  

De AOW heeft een belangrijke rol om de 

solidariteit binnen onze maatschappij verankerd te 

houden. Een onderscheid op kenmerken anders 

dan de aanwezigheid van een partner, past daarom 

niet binnen ons AOW-systeem. 

INKOMSTEN & UITGAVEN 

De koppeling tussen de AOW-ingangsleeftijd en de 

levensverwachting is een maatregel die de 

overheid heeft genomen om de uitkeringslast te 

drukken. De gehele uitkeringslast is hiermee 

verlaagd en stabiel gemaakt naar de toekomst toe. 

Verdere stijgingen in levensverwachting geven 

geen verdere groei van de per verzekerde. 

Het dempen van de uitkeringslast door het 

verlagen van de hoogte van de AOW-uitkering, is 

zeer onwenselijk. Dit wordt versterkt doordat zo 

een maatregel in tijden van crisis genomen zou 

moeten worden, waarbij verzekerden al door 

andere bezuinigingen worden geraakt. Het 

verlagen van de uitkeringen is echter een van de 

weinige acties waarmee direct ingespeeld kan 

worden op veranderende marktomstandigheden, 

vooral omdat in tijden van crisis ook geen extra 

inkomsten gegenereerd kunnen worden. Zeker 

gezien de voorziene groei in aandeel van het 

vervangingsinkomen, is het verlagen van de AOW-

uitkering een zeer onplezierige maatregel. De kans 

bestaat dat verzekerden hiermee in een financiëel 

onwenselijke situatie komen.  

Het naar beneden bijstellen van de uitkering is 

daarom het belangrijkste risico waar verzekerden 

op moeten kunnen anticiperen. Op individueel 

niveau moeten verzekerden weerbaarder worden 

indien financiële schokken dusdanig zijn dat deze 

het AOW-systeem gaan raken. Een collectieve 

daling in het niveau van de AOW-uitkering, moet 

dan op individueel niveau opgevangen kunnen 

worden. Hierbij denken wij aan het onderstaande 

aanpassingen. 

DE  E E R S T E  E N  T W E E D E  P I J L E R  M O E T E N  E EN  

O V E R L A P  H E B B E N  

Momenteel mogen werknemers in de tweede 

pijler pensioen opbouwen over al het loon dat de 

pensioengrondslag vormt. Aan de bovenkant is dit 

afgetopt op de maximale grens van iets meer dan 

€ 100.000. Aan de onderkant moet er, via de 

franchise, minimaal rekening gehouden worden 

met de aanwezigheid van een AOW-uitkering. 

Hierover mag geen pensioen opgebouwd worden. 

Er zijn echter twee kanttekeningen: 

- Een individuele werkgever kan kiezen om een 

hogere franchise in de pensioenregeling te 

gebruiken. Hierdoor wordt er over meer loon 

geen pensioen opgebouwd dan waar later de 

AOW tegenover staat. 
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- Indien de te ontvangen AOW-uitkering lager 

uitvalt dan waarvan werd uitgegaan, zal dat 

een gat creëren tussen pensioenuitkeringen 

van de eerste en de tweede pijler.  

Wij stellen daarom voor dat er in de tweede pijler 

maximaal uitgegaan mag worden van een halve 

AOW-franchise. Omdat mensen met een lager 

inkomen relatief hard geraakt worden door een 

daling in de AOW-uitkering, zal deze verschuiving 

van pensioenopbouw naar een lager loon voor 

deze groep gunstig uitpakken en een mogelijke 

AOW-daling eerder opgevangen kunnen worden. 

Omdat de tweede pijler uitgaat van de 

tijdsevenredige financiering op kapitaalbasis, is er 

een voldoende lange periode om een eventueel 

gat op te kunnen vangen. Anders dan bij 

financiering via een omslagstelsel, heeft een 

aanpassing van de fiscale ruimte een geleidelijk 

effect in opbouwruimte bij een kapitaal systeem. 

S T I M U L E E R  H E T  M A X I M A A L  B E N U T T E N  V A N  

D E  F I S C A L E  R U I M T E  

Door het stimuleren van het volledig benutten van 

de fiscale ruimte via de tweede en derde pijler, 

wordt een individu minder afhankelijk van de 

AOW-uitkering. Echter, zelfs als mensen zelf fiscaal 

gefaciliteerd willen bijsparen voor hun pensioen, 

blijkt de drempel vaak hoog. Door het 

toegankelijker maken van fiscaal gefaciliteerde 

bijspaar mogelijkheden, wordt deze drempel 

verlaagd.  

Pensioenuitvoerders van collectieve 

pensioenregelingen hebben een brede ervaring 

met het financiëel beheer van pensioengelden en 

bereiken grotere schaalvoordelen dan in de markt 

van de individuele pensioenoplossingen. Wij 

stellen daarom voor dat er wettelijk wordt 

geregeld dat bij het uitvoeren van een collectieve 

pensioenregeling, het ook altijd mogelijk moet zijn 

voor een deelnemer om vrijwillig bij te sparen.  

Door de resterende fiscale ruimte te gebruiken, 

waarin de pensioenregeling niet van 

pensioenopbouw voorziet, zal de toekomstige 

financiële weerbaarheid vergroot worden. Voor 

een individu is dit toegankelijker, goedkoper en 

omdat het via het bruto loon verrekend wordt, ook 

gemakkelijker.  

IN T R O D U C E E R  E E N  A A N T R E K K E L I J K E R  

P E N S I O E N -S P A A R M O G E L I J K H E I D  I N  D E  

D E R D E  P I J L E R  

Indien iemand fiscaal gefaciliteerd wil bijsparen via 

banksparen in de eerde pijler, worden er eisen 

gesteld aan het soort uitkering dat na pensionering 

opgenomen kan worden. Er moeten gelijke 

jaarlijkse uitkeringen gedaan worden over een 

vooraf afgesproken periode. Deze eisen maken het 

product minder aantrekkelijk. Vooral voor de 

doelgroep van eenmaal modaal tot tweemaal 

modaal inkomen willen we het aantrekkelijker 

maken om fiscaal gefaciliteerd bij te sparen.  

Ons voorstel is om mensen de mogelijkheid te 

geven dit geld zonder beperkingen op te nemen 

wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd 

bereikt hebben. Over alle uitkeringen wordt 

belasting geheven op het moment dat deze 

uitgekeerd worden. Om te voorkomen dat het geld 

opzij wordt gezet om zo voordelig mogelijk aan 

erfgenamen door te geven, kan in de erfbelasting 

een apart tarief gehanteerd worden voor 

vermogen vrijkomend uit niet uitgekeerde 

bankspaarrekeningen.  

BEWUSTZIJN 

De verzekerden vormen een belangrijk onderdeel 

van de stabiliteit van het AOW-systeem. Hierbij 

bestaat hun bijdrage uit meer dan het afdragen 

van premie-volksverzekeringen over loon. De 

verzekerden moeten zich bewust zijn van hoe het 

AOW-systeem werkt, wat hun persoonlijke 

financiële situatie nu is en wat deze later gaat zijn. 

Er moet daarnaast inzicht en begrip zijn in de 

situatie van andere (groepen) verzekerden. 

MAATSCHAPPIJ  

Er zijn mogelijkheden om de rol van het AOW-

stelsel en het drie-pijler pensioensysteem 

bewuster in de maatschappij aanwezig te laten 

zijn. Dit start door mensen op een jonge leeftijd te 

stimuleren om financiële vaardigheden te 
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ontwikkelen. De basiskennis van het financiële 

stelsel en het pensioenstelsel, zou opgenomen 

moeten worden in het middelbare school-

curriculum. Hierbij moet aangeleerd worden dat er 

periodiek gekeken wordt naar de financiële positie 

van een huishouden. Dit kan voor huidige 

generaties gestimuleerd worden door middel van 

eens per vijf jaar een oproep te krijgen van een 

financieel adviseur. Hiervoor kan de overheid 

subsidies aanbieden. Nieuwe generaties zullen dit 

gedrag van hun ouders aanleren waarna de 

subsidies niet meer nodig zijn. 

WERKGEVER 

Daarnaast kan er een bredere rol worden opgepakt 

door de werkgevers. De pensioenregeling is de 

voornaamste secundaire arbeidsvoorwaarde van 

een groot aantal werknemers. Het wijzen op de 

financiële situatie na pensionering en welke acties 

een werknemer kan nemen, zou een periodiek 

onderwerp tussen werknemer en werkgever 

moeten zijn. De werknemer wint hiermee inzicht, 

maar ook de werkgever heeft hier baat bij. 

Hierdoor kan de waardering van werknemers voor 

de arbeidsvoorwaarde pensioen toenemen.  

 

GEZOND DE AOW-LEEFTIJD 

HALEN 

Het blijven stijgen van de AOW-ingangsleeftijd, is 

alleen mogelijk indien mensen fysiek in staat 

blijven om in het arbeidsproces te participeren. 

Daarnaast moeten mensen voldoende gezond 

blijven om ook te kunnen genieten van hun ‘oude 

dag’. Ook met het oog op de steeds stijgende 

zorgkosten, is het verstandig om de nadruk te 

leggen op gezond ouder worden.  

Werkgevers kunnen hier een rol in spelen. Binnen 

het arbeidsvoorwaardenpakket moet er meer 

ruimte worden gecreëerd voor gezondheidszorg en 

levensstijl:  

 Geef extra aandacht voor gezonde 

werkomstandigheden 

 Geef uitbreiding aan arbeidsvoorwaarden 

als sportabonnementen en preventieve 

gezondheidszorg 

 Stimuleer deeltijd-pensioen in plaats van 

(vervroegde) volledige pensionering  

  

ADVIES 

Indien de macro-economische omstandigheden 

dusdanig veranderen dat de uitkeringslast niet 

meer gedragen kan worden, zal het er in praktijk 

op neerkomen dat de uitkeringen naar beneden 

worden bijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen 

bij een nieuwe economische crisis wanneer de 

uitkeringslast van de AOW op zijn hoogst is. Het 

naar beneden bijstellen van de uitkering is daarom 

het belangrijkste risico waar verzekerden op 

moeten kunnen anticiperen.  

Op individueel niveau moeten verzekerden 

weerbaarder worden indien financiële schokken 

dusdanig zijn dat deze het AOW-systeem gaan 

raken. 

O V E R L A P  E E R S T E  E N  T W E E D E  P I J L E R  

Een (kleine) overlap tussen eerste en tweede pijler 

pensioen, door in de tweede pijler maximaal uit te 

gaan van een halve AOW-franchise. Omdat 

mensen met een lager inkomen relatief hard 

geraakt worden door een daling in de AOW-

uitkering, zal deze verschuiving van 

pensioenopbouw naar een lager loon voor deze 

groep gunstig uitpakken waardoor een mogelijke 

AOW-daling eerder opgevangen kunnen worden. 

S T I M U L E E R  B E N U T T E N  F I S C A L E  R U I M T E  

Door het stimuleren van het volledig benutten van 

de fiscale ruimte via de tweede en derde pijler, 

wordt een individu minder afhankelijk van de 

AOW-uitkering. Pensioenuitvoerders zouden 

verplicht moeten zijn om de mogelijkheid tot 

vrijwillig bijsparen aan te bieden. 

Stimuleer daarnaast het financieel bewustzijn van 

de alle verzekerden. Dit kan door hier enerzijds 

meer aandacht aan te geven bij de opleiding van 

de jongeren. Men zou moeten aanleren om eens in 

de vijf jaar met een financieel adviseur de 

(toekomstige) financiële opzet door te nemen. Om 



 

Het Heilige Pijlertje 
 
 

20 | P a g i n a  
 

dit te laten inburgeren in de maatschappij zou dit 

voor de huidige volwassenen gestimuleerd moeten 

worden via subsidies.  

Speciale aandacht dient daarnaast gegeven te 

worden aan het concept “gezond ouder worden”. 

Men moet langer kunnen participeren in het 

arbeidsproces, maar ook nog gezond genoeg zijn 

om te genieten van de oude dag. Werkgevers 

kunnen hierin een actievere rol nemen via 

verbeterde werkomstandigheden, gezondheid-

stimulerende secundaire arbeidsvoorwaarden en 

de voorkeur geven aan deeltijd-pensioen ten 

opzichte van volledig (vervroegd) pensioneren.  
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TRANSPARANT 
 

De kernwaarde transparantie kan op verschillende manieren toegepast worden op het t AOW- en het 

pensioensysteem. Voor dit onderzoek hebben we gekozen voor een definitie van transparant die betrekking 

heeft op eenvoud op het gebied van wet- en regelgeving, de opzet van het systeem en communicatie richting 

de verzekerden. Voor dit onderdeel hebben we de onderstaande vragen geformuleerd: 

- Geeft de huidige opzet van de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting voldoende tijd 

om te anticiperen op een latere ingangsdatum? 

- Is de informatievoorziening richting verzekerden voldoende ingevuld? 

 

ANTICIPEREN OP  

In 2012 is door de Eerste Kamer 10een wet 

aangenomen waarin besloten is dat de AOW 

leeftijd gekoppeld wordt aan de 

levensverwachting. In deze wet zijn drie 

belangrijke jaartallen genoemd: 

- 2019: AOW leeftijd is stapsgewijs 

verhoogd naar 66 jaar 

- 2023: AOW leeftijd is stapsgewijs 

verhoogd naar 67 jaar 

- 2024: vanaf dit jaar wordt de AOW leeftijd 

gekoppeld aan de levensverwachting 

Bij het koppelen van de AOW-leeftijd aan 

de levensverwachting is gesteld dat deze 

vanaf 2017 jaarlijks moet worden bepaald. 

Als gevolg hiervan is het zeer 

waarschijnlijk dat de AOW leeftijd 

periodiek zal stijgen. De AOW-leeftijd 

dient vijf jaar voordat deze bereikt wordt 

vast te worden gezet.  

Het koppelen van de AOW-leeftijd aan de 

levensverwachting zorgt ervoor dat er, 

ogenschijnlijk, kleine veranderingen optreden in de 

eerste pijler. Echter zijn de gevolgen groter dan 

men direct kan overzien. Dit wordt mede 

veroorzaakt door de onzekerheid van de 

ingangsleeftijd die relatief kort van tevoren wordt 

vastgesteld. De pensioenleeftijd van de tweede 

pijler hoeft zich namelijk niet te confirmeren aan 

de AOW leeftijd van de eerste pijler. Hierdoor kan 

er een hiaat optreden tussen de eerste en de 

                                                                 
10 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/ 
33290_wet_verhoging_aow_en 

tweede pijler. Indien er voldoende 

pensioenopbouw in de tweede pijler aanwezig is, 

kan een deel hiervan gebruikt worden voor een 

tijdelijke AOW-overbrugging. De 

verantwoordelijkheid tot het onderzoeken of 

iemand te maken krijgt met een hiaat en de 

mogelijkheden om dit al dan niet te overbruggen 

liggen bij de verzekerde zelf. Voor een groep 

verzekerden betekent dit dat ze pas vijf jaar voor 

pensioneren weten of ze dit moeten en kunnen 

overbruggen. Deze onzekerheid zal een averechts 

effect hebben op de betrokkenheid van 

verzekerden bij het pensioensysteem.  

Wij vinden dat het definitief vaststellen van de 

AOW leeftijd vijf jaar voor ingang een te korte 

periode (relatief gezien) om het inkomenstekort op 

te vangen. Vooral de groep waar de AOW een 

groot deel van het vervangingsinkomen is, heeft 

geen tot weinig mogelijkheden om dit op te 

vangen. We stellen daarom dat de AOW-leeftijd 

altijd 10 jaar van tevoren vastgesteld moet zijn. Dit 

geeft een verzekerde meer tijd om actie te 

ondernemen en de financiële effecten hiervan te 

spreiden. 

PENSIOENCOMMUNICATIE  

De AFM formuleert het doel van 

pensioencommunicatie als “de deelnemer in staat 

stellen om een goede financiële planning voor zijn 

oude dag te maken11”. Deze moet aansluiten op de 

11 https://www.afm.nl/nl-
nl/professionals/doelgroepen/pensioenuitvoerders 
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behoeften van de ontvanger en de informatie dient 

correct, duidelijk en evenwichtig te zijn. Hierdoor 

worden mensen in staat gesteld om een 

persoonlijk overzicht te krijgen en eventuele 

stappen te ondernemen. 

De eerste en tweede pijler zijn in het 

vervangingsinkomen van een modale verdiener 

van dezelfde orde van grootte. De twee pijlers zijn 

daarom beide significant voor de latere financiële 

situatie. Vanuit beide pijlers zou evenveel 

evenredige aandacht moeten krijgen in de algehele 

pensioencommunicatie. Voor een inkomen onder 

modaal zou er zelfs extra aandacht moeten zijn 

voor de grootste inkomensbron na pensionering: 

de eerste pijler.  

De communicatie richtlijnen die gebruikt worden 

voor beide pijlers dienen daarom met elkaar in 

overeenstemming te zijn. In de Wet 

Pensioencommunicatie is, op sommige punten tot 

in detail, beschreven hoe er gecommuniceerd 

dient te worden over de tweede pijler 

pensioenaanspraken. Voor de eerste pijler is er 

echter geen vergelijkbare regelgeving of richtlijnen. 

Daar waar mogelijk willen we de eerste pijler aan 

laten sluiten bij de tweede pijler. De eerste pijler 

kan verbeterd worden door de volgende 

onderdelen te ijken op de huidige tweede pijler. 

 Periodiciteit; regelmatig communicatie  

 Toegankelijkheid; vanuit de SVB 

verzekerden actief informeren  

 Volledigheid; informatie vanuit alle 

kanalen moet altijd de persoonlijke 

situatie van de verzekerde weergeven 

HUIDIGE INVULLING AOW  

COMMUNICATIE 

Bij communicatie dient er zowel gekeken te 

worden naar de zowel periodieke communicatie 

als de communicatie die er wordt gestuurd bij 

wijzigingen. 

De SVB heeft de website “mijn.svb” beschikbaar 

gesteld. Hierop is de te bereiken AOW uitkering 

zichtbaar, alsook het reeds behaalde 

opbouwpercentage en uitkering die bij de persoon 

horen. Een verzekerde kan hier ook zijn verwachte 

AOW-leeftijd opzoeken. Daarnaast stuurt de SVB 

informatie aan mijnpensioenoverzicht.nl. Hier 

staan de opgebouwde en de te bereiken 

uitkeringen genoemd. Op verzoek van een 

verzekerde stuurt de SVB een pensioenoverzicht 

met de verwachte te bereiken AOW-uitkering. Een 

verzekerde wordt echter pas actief aangeschreven 

wanneer deze de AOW-gerechtigde leeftijd nadert.  

Informatie omtrent wijzigingen van de AOW-wet 

en regelgeving, komt vooral via de verschillende 

nieuwskanalen en derde partijen bij de verzekerde 

terecht. 

In de huidige opzet wordt naar onze mening niet 

volledig voldaan aan het doel van 

pensioencommunicatie. De verzekerde krijgt te 

weinig informatie actief aangereikt om een goed 

persoonlijk inzicht te krijgen.  

 

AANPASSINGEN EN 

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN 

Met enkele aanpassingen kan de eerste pijler 

communicatie eenvoudig uitgebreid worden zodat 

de communicatie meer in lijn komt met de tweede 

pijler. Hierbij ligt de nadruk op de periodiciteit, 

toegankelijkheid en volledigheid. Dit heeft een 

positief effect op de kwaliteit van de informatie en 

geeft meer sturing aan de beleving van 

verzekerden. Het uitgangspunt hierbij is dat elke 

pensioenuitvoerder, eerste of tweede pijler, alleen 

informeert over de eigen pensioenopbouw en 

verzekerde aanspraken. 

INTRODUCTIE AOW-UPO 

Informatie over reeds behaalde en te bereiken 

AOW-rechten is digitaal door verzekerden op te 

halen. Hiervoor is echter altijd een actie vanuit de 

verzekerde nodig, die maar door weinige wordt 

ondernomen. Om bewustwording van de AOW te 

vergroten, of te wijzen op een eventueel AOW-

tekort, is een actieve houding in de 

informatievoorziening nodig. Hierbij moet er 

gedacht worden aan een periodieke 
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informatieplicht vanuit de pensioenuitvoerder, net 

zoals deze geldt voor de tweede pijler. 

Door de verzekerden periodiek een AOW-UPO te 

versturen, krijgen zij actief informatie over hun 

persoonlijke situatie. Een eventueel tekort zal 

daardoor sneller een actie tot gevolg hebben. Op 

de AOW-UPO kan op een duidelijk en helder 

niveau uitgelegd worden wat de AOW inhoudt, hoe 

deze is opgebouwd en waar iemand recht op heft. 

Daarnaast creëert een AOW-UPO de mogelijkheid 

om te informeren over wijzigingen in de AOW-

wetgeving. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van 

derde-partij informatieverstrekkers minder. 

Op de AOW-UPO kan de verzekerde ook 

geïnformeerd worden over de voorwaardelijkheid 

van de hoogte van de uitkering, de nagestreefde 

aanpassing via indexatie alsook de huidige en 

geschatte AOW-leeftijd. Deze informatie ontbreekt 

nu bij een groot deel van de verzekerden.  

OVERIGE AANPASSING 

Informatie over de AOW is zowel op mijnsvb.nl als 

op mijnpensioenoverzicht.nl te vinden. Beide 

websites laten echter niet dezelfde informatie-

elementen zien. Deze moeten meer met elkaar in 

lijn komen. We stellen onderstaande aanpassingen 

voor:  

 Bij AOW-aanspraken moet niet meer 

gerefereerd worden naar “opgebouwde 

aanspraken”, maar naar “verzekerde 

aanspraken”. Opgebouwde 

pensioenaanspraken hebben een 

premievrije waarde en vallen onder het 

eigendomsrecht. Dit kan leiden tot de 

beleving bij deelnemers dat er een 

gereserveerd potje geld aanwezig is voor 

de AOW. 

 Beide zouden de huidige en de verwachte 

AOW-leeftijd moeten tonen 

 Beide zouden het reeds bereikte en het 

totaal te behalen AOW-percentage 

moeten tonen 

 Informatie over de voorwaardelijkheid 

van AOW-bedrag 

 

ADVIES 

De eerste pijler van het pensioenstelsel moet 

transparant zijn. Dit verkrijg je door eenvoud op 

het gebied van: 

-  wet- en regelgeving 

-  de opzet van het systeem; en  

- communicatie richting verzekerden 

De AOW-leeftijd mag tot maximaal 10 jaar voor 

ingangsdatum van de AOW worden verhoogd. Dit 

zorgt ervoor dat verzekerden voldoende tijd 

hebben om hierop te anticiperen. Onzekerheid 

over de AOW-ingangsleeftijd heeft een negatief 

effect op de betrokkenheid van de verzekerden 

omtrent het pensioenstelsel. 

Communicatie over de AOW moet zich meer 

richten op de kenmerken die ook in de tweede 

pijler terugkomen. Het gaat hier om periodiciteit, 

toegankelijkheid en volledigheid. Introduceer 

hiervoor een AOW-UPO waarbij de SVB actief 

verzekerden informeert over hun persoonlijke 

situatie. 
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NAWOORD 
 

De AOW maakt een belangrijk onderdeel uit van de Nederlandse maatschappij. Niet alleen is het 

verantwoordelijk voor het voorkomen van armoede na pensionering, het verankerd ook de solidariteit in de 

maatschappij als zorgstaat. Met het inperken van het fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw in de tweede en 

derde pijler en de voorziene wijziging van het pensioenstelsel met meer risico’s voor deelnemers, zal de AOW 

alleen maar belangrijker worden. 

 

Voor toekomstige ouderen is het daarom 

belangrijk om nu te zorgen dat onze AOW sociaal, 

duurzaam en transparant kan worden en blijven. 

Dit kan op meerdere manieren ingevuld worden. 

Sociaal  vervroegde volledige AOW wanneer de 

levensverwachting van specifieke beroepsgroepen 

zodanig afwijkt dat de reguliere solidariteit tussen 

lang- en kortlevenden wordt overschreden. 

Duurzaam  maak mensen op individueel niveau 

financieel weerbaarder en bewuster. Dit kan door: 

1. een overlap tussen de eerste twee pijlers 

van het pensioenstelsel door in de tweede 

pijler maximaal uit te gaan van een halve 

AOW franchise 

2. het stimuleren van het maximaal 

benutten van de fiscale ruimte door het 

verplicht aan te laten bieden via 

pensioenuitvoerders 

3. bewustzijn vergroten over de eigen 

financiële situatie door introductie van 

een subsidie voor volwassenen om eens 

per vijf jaar naar een financieel adviseur te 

gaan. Hierbij kan tegelijkertijd voor 

jongeren meer aandacht worden gegeven 

aan het financiële- en het pensioenstelsel 

tijdens een opleiding. 

Transparant  geef mensen meer tijd om actie te 

ondernemen op hun persoonlijke financiële 

situatie door minimaal 10 jaar van tevoren de 

AOW-leeftijd vast te stellen. Introduceer daarnaast 

een AOW-UPO om verzekerden actief te 

informeren over de verzekerde aanspraken. Dit 

creëert daarnaast de mogelijkheid om meer de 

regie te voeren over de informatie die verzekerden 

ontvangen over het AOW stelsel. 

Gedurende het traject hebben wij ons gericht op 

enkele punten uit de AOW discussie. Gezien het 

tijdsbestek dat ons ter beschikking stond, zijn er 

aspecten die wij nu buiten beschouwing hebben 

gelaten. Uiteraard zijn deze nodig ook nodig om 

een volledig beeld van de huidige en gewenste 

AOW te formuleren.

.



 

 

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> 

Stand per 31.12.eejj 
Pensioenuitvoerder Sociale Verzekeringsbank 
Pensioenovereenkomst Volksverzekering 

 

 

 

 

VOOR WIE IS DIT OVERZICHT BEDOELD? 

Voor u < naam verzekerde> 
<geboortedatum>  
<Burgerservicenummer> 

 

WAT IS UW AOW INGANGSDATUM? 

Bent u geboren na 30 september 1955 dan kunnen wij u niet precies opgeven hoeveel 
AOW u heeft opgebouwd. De regering heeft de AOW-leeftijd van mensen die geboren 
zijn na 30 september 1955 nog niet vastgesteld. Hieronder hebben wij een beste 
inschatting van de verwachte AOW-ingangsleeftijd opgenomen 
  
Huidige AOW-ingangsleeftijd dd.mm.eejj 
Verwachte AOW-ingangsleeftijd dd.mm.eejj 

 

WELK PENSIOEN KUNT U VERWACHTEN? 

Hieronder ziet u hoeveel AOW-pensioen voor u is verzekerd. 
 
Deze bedragen zijn gebaseerd op de gegevens zoals die nu bij de SVB bekend zijn.  
Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig 
AOW-pensioen vanaf uw AOW-leeftijd als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd 
verzekerd bent geweest. U bent verzekerd als u in Nederland woonde of werkte, of een 
vrijwillige verzekering heeft afgesloten bij een langer verblijf buiten Nederland. 
 
Uw AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. 

 

Wat is nu voor u verzekerd: 

Het huidige verzekerde percentage x% 
U woont alleen 
Huidig verzekerd AOW-bedrag  per dd-mm-jjjj 
Huidig verzekerd maandbedrag 
Huidige verzekerde vakantiegelden per maand 

 
€…..,.. 
€…..,.. 
€…..,.. 

U  woont samen met een (fiscale) partner 
Huidig verzekerd AOW-bedrag  per dd-mm-jjjj 

 
€…..,.. 

BEWAAR DEZE AOW-UPO ZORGVULDIG. DEZE HEEFT U NODIG OM EEN VOLLEDIG 
FINANCIEEL OVERZICHT TE KRIJGEN VAN UW SITUATIE NA PENSIONERING.  

meer informatie kijk op www.mijnsvb.nl 
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Huidig verzekerd maandbedrag 
Huidige verzekerde vakantiegelden per maand 

€…..,.. 
€…..,.. 

 

Wat is voor u verzekerd bij het bereiken van de AOW leeftijd: 

Verandert uw situatie niet voor uw AOW-ingang, dan kunt u de volgende bedragen 
verwachten 

Het totaal te bereiken verzekerd percentage X% 
U woont alleen 
Huidig verzekerd AOW-bedrag  per dd-mm-jjjj 
Huidig verzekerd maandbedrag 
Huidige verzekerde vakantiegelden per maand 

 
€…..,.. 
€…..,.. 
€…..,.. 

U  woont met een (fiscale) partner 
Huidig verzekerd AOW-bedrag  per dd-mm-jjjj 
Huidig verzekerd maandbedrag 
Huidige verzekerde vakantiegelden per maand 

 
€…..,.. 
€…..,.. 
€…..,.. 

 

WAAROM DIT OVERZICHT 

Het doel van het Uniform Pensioenoverzicht is het inzicht geven aan verzekerden over hun 
huidige en de te verwachten pensioensituatie volgend uit de AOW-wetgeving. Deze informatie 
heeft u nodig om uw financiële situatie na pensionering te bepalen. 

 

VOORWAARDELIJKHEID BEDRAGEN 

Het is het streven de AOW-uitkering jaarlijks aan te passen aan de prijsinflatie. Uiteindelijk is 
het bedrag dat is opgenomen in de Algemene Ouderdomswet op het moment wanneer er een 
recht op uitbetaling ontstaat, bepalend voor de hoogte van de uitkering. 

 

WAT IS UW AOW-LEEFTIJD? 

U bent geboren na 30 september 1955, dan is uw AOW-leeftijd ten minste 67 jaar en 3 
maanden. De exacte AOW-leeftijd is nu nog niet bekend, want vanaf 2022 wordt de AOW-
leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In ‘Uw AOW-opbouw’ zijn we uitgegaan van een 
AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. Uw AOW-opbouw begint dan bij 17 jaar en 3 
maanden. 

 

OVERIGE GEGEVENS 

De AOW-verzekerde uitkering is een weergave van een bruto verzekering. Hierover moet nog 
belasting betaald worden. 

 
Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de 
ons bekende gegevens en de wettelijke richtlijnen van de AOW. De AOW-wetgeving is 
uiteindelijk bepalend.  

 

VRAGEN 

Mocht u vragen hebben na aanleiding van dit overzicht neem dan contact op met  
<Contact gegevens SVB> 

http://www.svb.nl/aowleeftijd
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