Pensioenakkoord
De sociale partners in de Stichting van de Arbeid (STAR) sloten juni 2010 een AOW- en
Pensioenakkoord. Het kabinet werkte in 2011 een en ander uit. AOW-leeftijd en pensioenleeftijd
werden gekoppeld aan de levensverwachting. Vervolgens werd in april 2012 het Lenteakkoord
gesloten (VVD, CDA,D66, GroenLinks en ChristenUnie). Stapsgewijs zou de AOW-leeftijd van 65 jaar
naar 67 jaar stijgen.
In 2015 werd door het kabinet Rutte II echter een versnelde stijging van de AOW-leeftijd
afgesproken, vanaf 2016. Per 1 januari 2015 was deze leeftijd al gestegen naar 65 jaar en 3 maanden
(vanaf 2013 1 maand per jaar). In plaats van de oorspronkelijk afgesproken stijging van 2 maanden
per jaar stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2016 3 maanden per jaar en komt deze uit op 66 jaar in 2018 en
67 jaar in 2021. Uit nieuwe ramingen van het CBS blijkt dat de levensverwachting stijgt. Daarom
wordt per 2022 de AOW-leeftijd gesteld op 67 jaar en drie maanden. De ingangsdatum van AOWpensioen is namelijk vanaf 2022 automatisch gekoppeld aan de levensverwachting. Door de
verhoging van de AOW-leeftijd kunnen toekomstige AOW’ers tijdelijk minder inkomen hebben. Dat
kan gebeuren als bijvoorbeeld de VUT of een vergelijkbare uitkering stopt, lager wordt of overgaat in
een ouderdomspensioen, voordat de AOW-uitkering start. In deze situaties is er onder bepaalde
voorwaarden een recht op de overbruggingsuitkering. Als gevolg van de versnelde verhoging van de
AOW-leeftijd is de oorspronkelijke overbruggingsregeling aangepast.1
Cruciaal in het AOW-en Pensioenakkoord van juni 2010 was de afspraak om mensen toch de
mogelijkheid te bieden op de oorspronkelijke AOW-leeftijd (65 jaar) met pensioen te gaan of later
dan bijvoorbeeld 66 jaar van de AOW te gaan genieten. Per jaar zou dit leiden tot een levenslange
lagere AOW-uitkering van 6,5% of een levenslange hogere AOW-uitkering als een jaar later met
pensioen gegaan zou worden. Om de inkomensterugval te compenseren, bij een met pensioen gaan
op de oorspronkelijke AOW-leeftijd van 65 jaar, zou de AOW-uitkering vanaf 2013 tot en met 2028
voor iedereen met 0,6% per jaar verhoogd worden. Oudere werknemers met een lang
arbeidsverleden en een inkomen tot circa 150 procent van het minimumloon zouden een extra
aanvullende werkbonus krijgen.
De flexibilisering van de AOW-leeftijd is er nooit gekomen waardoor bijvoorbeeld een medewerker
van 65 jaar, die met z’n 15e jaar is begonnen als stratenmaker door moet blijven werken tot z’n 67e.
Een flexibele AOW-leeftijd kost 1,2 tot 1,8 miljard euro per jaar, onder meer door complexere
uitvoering. PvdA-staatssecretaris Klijnsma vond de extra keuzevrijheid niet opwegen tegen de kosten
en besloot de AOW-leeftijd niet flexibel te maken.
De AOW-leeftijd lijkt speelbal te worden van de politieke partijen, die straks na de verkiezingen op 15
maart een nieuw kabinet gaan vormen. Partijen als de PVV, 50Plus en de SP hebben zichzelf bij
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De overbruggingsregeling zou in eerste instantie in 2019 stoppen, maar loopt nu door tot 2023. De regeling
was ooit bedoeld voor werknemers die vóór 2013 met vervroegd pensioen zijn gegaan. Bij de laatste
aanpassing is de overbruggingsregeling ook opengesteld voor werknemers die tussen 1 januari 2013 en 1 juli
2015 voor het eerst een VUT- en/of vroegpensioenuitkering ontvingen.
De hoogte van de overbruggingsuitkering is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Een uitkering of een
aanvullend pensioen wordt volledig in mindering gebracht op de overbruggingsuitkering. Inkomen uit arbeid
(zoals loon) wordt gedeeltelijk gekort. De overbruggingsuitkering mag niet hoger zijn dan de laatste VUT of
vergelijkbare uitkering, of de laatste ouderdomspensioenuitkering. De maximale overbruggingsuitkering
bedraagt € 749,12 voor gehuwden/partners en € 1.158,80 voor alleenstaanden (2017).

voorbaat buiten spel gezet door in hun verkiezingsprogramma op te nemen dat de AOW-leeftijd
weer terug moet naar 65 jaar, aangezien dit buitengewoon kostbaar is.


RMU roept op afspraken over flexibele AOW (pensioenakkoord juni 2010) alsnog vorm en
inhoud te geven
Het is goed om te memoreren dat destijds de verhoging van de AOW-leeftijd en de
pensioenleeftijd, naast de stijgende levensverwachting, ook was ingegeven door het
schatkistbelang – een besparing van € 3,6 miljard euro.
Bij de stijgende levensverwachting gaat het vaak om het aantal te verwachten extra
levensjaren, zonder oog te hebben voor het aantal te verwachten gezonde levensjaren. Dat is
immers van belang voor het beschikbaar kunnen zijn voor de arbeidsmarkt. Daar komt nog
bij of er in de komende jaren in het kader van de verder gaande digitalisering en robotisering
wel voldoende arbeidsaanbod zal zijn.
Lager opgeleiden en zij die een fysiek zwaar beroep uitoefenen zijn vaak niet in staat om
langer door te werken dan de oorspronkelijke AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar. Wordt
dat toch van hen verlangd dan is de verwachting dat velen arbeidsongeschikt raken en niet in
staat zijn om gezond door te werken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarom zou wat de
RMU betreft uitgangspunt moeten zijn dat de individuele werknemer - altijd in overleg met
de werkgever – twee jaar voor de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd, maar niet
voor zijn 65-jarige leeftijd, de keuzevrijheid heeft op welk moment het AOW-pensioen kan
ingaan. Er is dan wel sprake van een aftopping van de AOW-uitkering. Een dergelijke faciliteit
verdient wel een goede informatievoorziening om te voorkomen dat mensen een te gunstig
beeld krijgen van deze vervroegingsmogelijkheden, aangezien zonder een adequaat
aanvullend pensioen een flexibele AOW-leeftijd geen realistische optie is.



RMU bepleit vergroting duurzame inzetbaarheid oudere medewerkers
Daarnaast wijst de RMU op het belang om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te
vergroten door de extra dagen, die oudere werknemers veelal hebben, te gebruiken voor
scholing, het afstemmen van de werkzaamheden op de levensfase waarin de werknemer zich
bevindt en het creëren van mogelijkheden om hen een andere functie aan te bieden.
Nagedacht dient te worden over de relatie tussen de productiviteit en beloning van oudere
werknemers. Demotie, vanuit een hogere functie een stap terug doen als alternatief voor
ontslag of als overgang naar het pensioen, is wat de RMU betreft bespreekbaar. De
zogenaamde 80,90,100-regeling2, die thans in veel cao’s wordt afgesproken kan ook een
instrument zijn om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te vergroten.



RMU is voorstander van verdere fiscalisering van de AOW
De verhouding tussen het aantal gepensioneerden en werkenden veranderd ingrijpend, de
komende jaren. Het draagvlak voor de financiering van de AOW wordt kleiner aangezien
AOW’ers geen premie betalen voor de AOW. Ten aanzien van de financiering van de AOW stelt
de RMU daarom voor dat de kosten voor de AOW mede zullen moeten worden opgebracht
door de gepensioneerden met een substantiële pensioenuitkering. Door de omkeerregel
hebben zij vroeger door de aftrek van de pensioenpremie minder aan de AOW bijgedragen dan
vergelijkbare personen zonder pensioenregeling (bijvoorbeeld zelfstandigen). Daarmee wordt
tevens een eerlijker verdeling van de lasten bereikt tussen ouderen en jongeren. Het is immers
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Vanaf bijvoorbeeld 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld
80 procent te werken tegen 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw.

niet redelijk dat een gezin (bijvoorbeeld met kinderen) meer loonheffing betaalt dan een 65+
echtpaar bij eenzelfde bruto inkomen. Een volledige ‘fiscalisering’3 van de AOW kan wat
betreft de RMU in een periode van 18 jaar worden gerealiseerd. In dit kader stelt de RMU voor
het premiepercentage van 17,9 procent jaarlijks met 1 procent te verminderen en de
inkomstenbelasting (dus ook voor de gepensioneerden met een substantieel pensioen) met
datzelfde percentage te verhogen. Het is immers reëel om ook een financiële inspanning van
gepensioneerden te vragen om de lasten eerlijk over de generaties te verdelen.
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Het premiepercentage voor de AOW is 17,9 procent (vanaf 1997 gemaximeerd) en wordt betaald door de
ingezetenen tussen de 15 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. De AOW-gerechtigden betalen als gevolg
hiervan 17.9 procent minder belasting dan de premieplichtigen. De AOW-uitkeringen worden als gevolg van de
maximering gedeeltelijk uit algemene middelen gefinancierd. Slechts twee derde van de AOW-uitgaven worden
gefinancierd uit de AOW-premies. Dit betekent dat een derde van de AOW-uitkeringen gefinancierd wordt uit
de algemene middelen. De AOW-uitgaven worden in steeds grotere mate gedekt door algemene middelen en
steeds mindere mate door premie opbrengsten.

