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Moet de aow-leeftijd 
 omhoog naar 67 jaar?

Een gevoelige maatregel uit het crisispakket dat het kabinet eind maart 
presenteerde is verhoging van de aow-leeftijd van 65 naar 67 jaar. De ser 
heeft tot 1 oktober de tijd gekregen om alternatieven te bedenken. Intussen 
is het maatschappelijke debat in volle gang. s&d levert een bijdrage met 
opinies van Frans Becker en Paul de Beer. Hoe nuttig en eerlijk is de 
voorgenomen regeling?

Frans Becker: ‘Schuiven met de aow-leeftijd 
is gemakzuchtig’

Het voornemen van het kabinet om de aow-
leeftijd geleidelijk aan met twee jaar te ver-
hogen, heeft een zeer serieuze achtergrond. 
Begrotingstekort en staatsschuld dreigen, als 
gevolg van de kredietcrisis en van de maatrege-
len om die crisis te bestrijden, ongekend hoog 
op te lopen. Dat is een ernstig probleem.
 Maar daarmee is de gekozen oplossing nog 
niet de juiste. Het kabinet heeft, omdat het er 
zelf niet uitkwam (en misschien ook als blijk 
van zijn spreekwoordelijk open bestuursstijl), 
de ser verzocht om desnoods met een beter 
alternatief te komen. Maatschappelijke organi-
saties en politieke partijen zullen ongevraagd 
hetzelfde doen. Er is, kortom, nog niets beslist 
¬ en dat is maar goed ook. Schuiven met de 
aow-leeftijd is een gemakzuchtige, simplisti-
sche oplossing. Ze staat haaks op een eerlijke 

verdeling van de crisislasten en op een arbeids-
marktbeleid dat de arbeidsparticipatie effectief 
helpt verhogen, zonder betaald werk heilig te 
verklaren. Het is kiezen voor de weg van de min-
ste weerstand. 
 In de eerste plaats is er het arbeidsmarkt-
argument. 65-plussers kunnen, zo luidt de 
inmiddels gangbare redenering achter het kabi-
netsvoorstel, met hun riante levensverwachting 
best langer doorwerken. Dat geeft een veel ste-
viger basis aan de verzorgingsstaat waarop ou-
deren een fors beroep gaan doen als ze later écht 
oud zijn. Maar hoe reëel is dit perspectief? De 
arbeidsparticipatie van 55-plussers stijgt, maar 
laten we het ook niet overdrijven. Ongeveer de 
helft van de mensen in deze leeftijdscategorie 
heeft geen betaald werk. Werkgevers zitten vaak 
niet op hen te wachten. 
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 De arbeidsmarkt is voor 55-plussers, zo 
moet worden vastgesteld, erg moeilijk toegan-
kelijk. Het is bovendien een categorie (naast die 
van de jongeren) waar in crisistijd de hardste 
klappen vallen. Alle reden dus om eerst maar 
eens de arbeidsparticipatie tot het vijfenzestig-
ste jaar verder te verhogen ¬ met alle aan-
passingen van de arbeidsmarkt die daarvoor 
nodig zijn. Het risico van het kabinetsvoorstel 
is dat we een groep 65-plussers creëren, die 
nog niet met pensioen kunnen gaan, maar 
ook geen werk kunnen vinden ¬ en afhan-
kelijk zullen worden van bepaald niet riante 
uitkeringsregelingen.
 In de tweede plaats is er het solidariteitsar-
gument. Het is hoog tijd, zo vinden sommigen, 
dat de oudere generatie eens solidariteit betoont 
met de jongere generaties en door langer door 
te werken een deel van de lasten van de ver-
grijzing zelf voor haar rekening neemt. Dat is 
uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid 
een merkwaardige redenering. Als er ernstige 
onevenwichtigheden ontstaan bij de verdeling 
van lasten, dan heeft de sociaal-democratie een 
beproefd instrument beschikbaar, namelijk dat 
van de inkomens- en vermogenspolitiek en van 
de progressieve belastingheffing. 
 Met een verstandig gebruik van dat instru-
ment worden ongelijkheden niet alleen tussen 
generaties maar ook binnen generaties recht-
getrokken. Dan hoeven ouderen met een laag 
inkomen niet langer door te werken uit solida-
riteit met jonge veelverdieners, maar dragen de 
sterkste schouders werkelijk de zwaarste lasten. 
Maatregelen op dat terrein (zoals afschaffing 
van de renteaftrek voor hypotheken boven 1 
miljoen euro, verhoging van het toptarief in de 
inkomstenbelasting en verdere fiscalisering van 
de aow) dragen bovendien minstens zoveel bij 
aan gezondere overheidsfinanciën als verhoging 
van de aow-leeftijd.
 Daarmee is een erg onaardige kant van die 
verhoging overigens nog niet genoemd. In het 
plan is een uitzondering voorzien voor mensen 
die langdurig een zwaar beroep hebben uitgeoe-
fend. Vanwege definitieproblemen en het ont-

breken van gegevens is dat waarschijnlijk een 
loze belofte. Daarmee dreigen we voorbij te gaan 
aan de grote verschillen in levensverwachting 
en in levenskwaliteit tussen sociale klassen. ‘We 
leven langer, dus kunnen we ook wel wat later 
met pensioen’, wordt gezegd. Maar hoogopgelei-
den, zo laat de fnv in haar aow-nota zien, leven 
zes tot zeven jaar langer dan laagopgeleiden. Het 
verschil in het aantal gezonde levensjaren is nog 
veel groter. De kabinetsnota zwijgt erover. 
 En ten slotte is er ¬ zelden genoemd in de 
huidige aow-discussie ¬ het belang van (en 
de sterke behoefte aan) welverdiende rust. Niet 
om per se niets meer te doen, maar om van de 
verplichting tot loonarbeid te zijn bevrijd. De 
sociaal-democratie heeft altijd de opvatting 
gehad dat er meer is dan arbeid alleen. Daarom 
is het goed om het vijfenzestigste jaar als mar-
keringspunt aan te houden ¬ en een grote mate 
van keuzevrijheid te bevorderen na het passeren 
van die grens. Wie door wil werken, werkt door. 
Anderen zullen voor de kleinkinderen willen 
zorgen, vrijwilligerswerk willen doen of willen 
reizen, vissen of kaarten.
 Het voorlopige kabinetsvoornemen staat, 
waarschijnlijk onbedoeld, in het teken van een 
heel andere trend. Die kan worden getypeerd 
als ‘staatstaylorisme’: de van overheidswege 
gestuurde aanpassing van het menselijk bestaan 
aan de eisen van de nieuwe economie. Zo vroeg 
mogelijk het huis uit om geen achterstanden op 
te lopen. De kinderen zo snel mogelijk de crèche 
in. En intussen dag en nacht aan je competen-
ties en kwalificaties werken, om zo employable 
mogelijk te blijven. De verhoging van de aow-
leeftijd past daarin. En het is geen geruststelling 
dat, zoals het kabinet meldt, veel andere landen 
in Europa ons al zijn voorgegaan. 
 De politiek dreigt de systeembeheerder 
te worden van een ingewikkeld stelsel van 
publieke voorzieningen die in de hand moeten 
worden gehouden. Zo raken de aspiraties van 
mensen buiten beeld.

Frans Becker is adjunct-directeur van de Wiardi Beckman 
Stichting. 
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Paul de Beer: ‘Verhoging van de aow-leeftijd is 
niet nodig, wel gewenst’

Jarenlang rustte er een taboe op iedere serieuze 
ingreep in de aow. Elco Brinkman (in 1994) 
en Wouter Bos (in 2006) hebben aan den 
lijve ondervonden hoe riskant het is om een 
aanpassing van de aow, hoe beperkt ook, 
voor te stellen. Maar onder de financiële druk 
van een economische crisis blijkt ineens veel 
mogelijk wat tot voor kort ondenkbaar leek. 
Spijtig is dat de financiële noodzaak ¬ bezui-
nigingen ¬ het daarbij wint van inhoudelijke 
argumenten. 
 Het gat van vele miljarden dat de economi-
sche recessie in de rijksbegroting slaat, maakt 
op termijn forse bezuinigingen nodig. Als een 
van de grootste uitgavenposten is de aow dan 
een voor de hand liggende keuze. Maar er zijn 
tal van andere posten, zowel binnen als buiten 
de sociale zekerheid, waarop fors bezuinigd zou 
kunnen worden. Denk aan de ww, de zorgtoe-
slag, de aftrek van hypotheekrente en pensioen-
premie et cetera. Waarom zou men dan speciaal 
voor de aow kiezen, terwijl geen van de coalitie-
partijen dit in haar verkiezingsprogramma had 
aangekondigd?
 Twee veel gehoorde argumenten zijn dat door 
de vergrijzing de aow-uitgaven de komende de-
cennia bijna zullen verdubbelen en dat ouderen 
langer moeten doorwerken om die oplopende 
uitgaven te financieren. Het eerste argument 
klopt niet. Flip de Kam heeft er terecht op ge-
wezen (in nrc Handelsblad van 27 juni jl.) dat de 
verdubbeling van de aow-uitgaven zich alleen 
zal voordoen als de aow-uitkering gedurende 
dertig jaar gekoppeld wordt aan de ontwikke-
ling van de feitelijk verdiende lonen. Volgens de 
bestaande systematiek is de aow echter gekop-
peld aan de cao-lonen, die gemiddeld circa één 
procent per jaar achterblijven bij de verdiende 
lonen. De met de verhoging van de aow-leeftijd 
beoogde bezuiniging wordt daardoor al gerea-

liseerd door simpelweg het bestaande koppe-
lingsmechanisme te handhaven!
 In het verleden is de aow overigens nog fors 
achtergebleven bij die cao-lonen. Als gevolg 
daarvan daalden de uitgaven voor de aow tussen 
1982 en 2007, ondanks de vergrijzing, van 5,5 
naar 4,6 procent van het bruto binnenlands 
product. De dreigende onbetaalbaarheid van de 
aow is, kortom, een sprookje.
 Het argument dat de arbeidsdeelname van 
ouderen hoger moet worden snijdt wel hout. 
Naarmate ouderen langer doorwerken dragen 
zij meer belasting af en zijn er minder ouderen 
afhankelijk van een uitkering. Maar de tegen-
standers van een hogere aow-leeftijd (zoals 
Frans Becker ¬ zie p. 81-82 van deze s&d) 
hebben gelijk als zij stellen dat men zich voor 
dat doel voorlopig beter kan concentreren op 
de groep 55- tot 64-jarigen dan op de 65- en 
66-jarigen. Verhoging van de aow-leeftijd is zo 
beschouwd niet nodig.
 Toch zijn er goede argumenten om de aow-
leeftijd wel ter discussie te stellen. Die dreigen 
nu ondergesneeuwd te raken. Want wat is 
eigenlijk de idee achter de aow? De grondge-
dachte is dat we mensen aan het eind van hun 
leven, als hun arbeidsvermogen terugloopt, 
in staat willen stellen nog een aantal jaren in 
redelijke welstand van hun ‘welverdiende rust’ 
te genieten. Het leven wordt daarmee opgedeeld 
in drie fasen: een jeugdfase waarin we nog niet 
werken, maar leren; een middenfase waarin we 
werken; en een laatste fase waarin we niet meer 
werken, maar mogen genieten van de jaren die 
ons nog resten. 
 Dat heeft een zekere logica: in de begin- en 
de eindfase van ons leven zijn we het minst 
productief. Aan het begin doordat we eerst veel 
moeten leren en aan het eind doordat onze 
fysieke en psychische vermogens geleidelijk 
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teruglopen. We kunnen het werk dus het beste 
concentreren in de middenfase. De grenzen 
tussen de drie fasen zijn echter in hoge mate 
willekeurig. Momenteel omvat zowel de eerste 
als de laatste fase grofweg een kwart van ons 
leven (ruim twintig jaar) en de actieve fase bijna 
de helft (zo’n veertig jaar). In het verleden was 
die actieve fase langer en de rustfase korter: we 
gingen minder lang naar school, werkten langer 
door en gingen eerder dood. In de loop van de 
tijd is de levensloop als het ware uitgerekt: we 
betreden op latere leeftijd de arbeidsmarkt, 
krijgen op latere leeftijd kinderen en gaan later 
dood. Alleen de leeftijd waarop we stoppen met 
werken is naar voren geschoven.
 Nu kunnen we over de verdeling van het 
leven over de verschillende fasen in beginsel vrij 
beslissen. Een belangrijke vraag daarbij is welk 
deel van ons inkomen we in de actieve levens-
fase bereid zijn af te staan ten behoeve van de 
twee andere fasen. Wie per se wil vasthouden 
aan de aow-leeftijd van 65 jaar, gaat er blijkbaar 
van uit dat we met het stijgen van de levens-
verwachting automatisch de derde levensfase 
willen verlengen. Dat kan, maar als we dan de 
lasten in de actieve fase niet willen verhogen, 
zullen we wel het niveau van de aow-uitkering 
moeten verlagen. Dat is de afgelopen decennia 
al sluipenderwijs gebeurd. Het is een weinig 
aanlokkelijk vooruitzicht om daarmee nog 
decennia door te gaan. Het alternatief is dat we 
in de tweede levensfase een nog groter deel van 
ons inkomen uittrekken voor de voorzieningen 
voor de oude dag dan we nu doen.
 In mijn ogen is een andere optie aantrek-
kelijker, namelijk het verlengen van de tweede 
fase, waardoor de verhouding tussen de drie 
fasen min of meer gelijk blijft. Stel dat de 
levensverwachting in de toekomst honderd jaar 
wordt. Zou een pensioenleeftijd van 65 jaar dan 
nog steeds de meest wenselijke zijn? 
 Een andere vraag is hoe vanzelfsprekend het 
eigenlijk is dat die derde levensfase voor ieder-
een bij dezelfde leeftijd begint. De overgang van 

de eerste naar de tweede fase varieert al aanzien-
lijk: academici betreden de arbeidsmarkt een 
jaar of acht later dan vmbo’ers. Waarom zouden 
we dan voor de overgang van de tweede naar de 
derde fase wel voor iedereen dezelfde leeftijd 
aanhouden?
 Nu heeft een uniforme aow-leeftijd grote 
praktische voordelen: eenvoudige uitvoering, 
geen risico van fraude en berekenend gedrag, 
gelijke behandeling. De vraag is alleen of deze 
voordelen opwegen tegen het nadeel dat ieder-
een in een keurslijf wordt gedwongen, ongeacht 
het arbeidsverleden, de gezondheid, de persoon-
lijke voorkeur et cetera. Allerlei varianten van 
een variabele aow-leeftijd zijn denkbaar. Deze 
zou kunnen worden gebaseerd op het arbeids-
verleden of op de leeftijd waarop men van school 
is gekomen, op de levensverwachting (samen-
hangend met het opleidingsniveau) of op de per-
soonlijke voorkeur (waarbij een lagere aow-leef-
tijd ook in een lagere uitkering resulteert). Ook 
valt een ‘ingroeimodel’ te overwegen, waarbij de 
aow-uitkering, bijvoorbeeld vanaf 63 jaar, in een 
aantal jaren stapsgewijs wordt verhoogd, zodat 
de scherpe scheidslijn tussen de tweede en derde 
fase verdwijnt. Het is nu nog te vroeg voor een 
definitief oordeel over de verschillende varian-
ten, maar het zou goed zijn daar de komende 
jaren meer studie naar te verrichten.
 De argumenten die het kabinet aanvoert om 
de aow-leeftijd te verhogen mogen dan geen 
hout snijden, nu het taboe op de aow-leeftijd is 
doorbroken kunnen we er beter maar gebruik 
van maken door een principiële gedachtewis-
seling te starten over de gewenste scheidslijn 
tussen de tweede en derde levensfase. Wie 
iedere wijziging in de aow-leeftijd onbespreek-
baar verklaart, maar zijn ogen sluit voor het feit 
dat de aow-uitkering steeds meer achterop is 
geraakt bij de lonen, bewijst daarmee noch de 
huidige gepensioneerden, noch de toekomstige 
een dienst.

Paul de Beer is redacteur van s&d
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