
 

 
  

  

  

Ministerie van Algemene Zaken  

Ter attentie van de Informateur Mevrouw Drs. E.I. Schippers 

Postbus 20001  

2500 EA Den Haag  

  

  

20 april 2017   

  

Geachte mevrouw Schippers, 

 

 

De afgelopen maanden is een discussie op gang gekomen over de AOW-leeftijd, zowel over het 

terugzetten van die leeftijd naar 65 jaar, als over de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar – 

inmiddels – 67 jaar en drie maanden in 2022. 

 

Met name de publicaties van onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch 

Instituut is voor ons aanleiding om u te vragen om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling van 

de AOW-leeftijd. Wij willen hierbij graag onderstrepen niet te pleiten voor een terugkeer van de 

AOW-leeftijd op 65 jaar, maar wij denken dat er wel aanleiding is om de versnelde verhoging uit de 

afspraken van 2012 te temporiseren. 

 

Wij baseren deze gedachte, zoals gesteld, op de publicaties van het NIDI, maar ook uit talloze 

contacten met onze leden blijkt ons onbegrip voor met name het tempo waarin de AOW-leeftijd 

omhoog gaat. Voor nader wetenschappelijk onderzoek over de onvrede verwijzen wij naar: 

http://www.nidi.nl/shared/content/demos/2016/demos-32-02-henkens.pdf  

 

Wij vragen uw intense aandacht voor het feit dat een grote groep oudere werkzoekenden steeds 

verder klem komt te zitten. Uit de meeste recente publicatie van het UWV blijkt wederom dat de 

langdurige werkloosheid onder deze groep hardnekkig is. Tegelijkertijd is uit eerdere publicaties 

gebleken dat de armoede onder deze groep in de periode voor de AOW-leeftijd stijgt totdat de 

AOW-uitkering en eventueel pensioen wordt ontvangen. Het perspectief voor deze groep is ronduit 

slecht.  

Ondertussen is Nederland in de Europese Unie koploper met de verhoging van de AOW-leeftijd.  

Niet onvermeld mag worden dat groepen bovendien gedupeerd zijn door het zogeheten AOW-gat, 

waarbij het nadeel slechts ten dele is gecompenseerd. 

 

De studies van NIDI leren dat de absolute noodzaak voor de versnelde verhoging van de leeftijd aan 

gerede twijfel onderhevig is. Kortheidshalve verwijzen wij naar 

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wanneer-voelt-de-verhoging-van-de-aowleeftijd-als-diefstal  

en 

          ... ……   

http://www.nidi.nl/shared/content/demos/2016/demos-32-02-henkens.pdf
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wanneer-voelt-de-verhoging-van-de-aowleeftijd-als-diefstal


           

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/stijgt-de-aowleeftijd-niet-te-hard  

 

Wij pleiten niet voor een terugkeer naar de oude AOW-leeftijd van 65 jaar. Ook wij sluiten onze ogen 

niet voor de stijgende levensverwachting en beseffen dat een dergelijke maatregel bovendien pijnlijk 

is voor de groep die al wel langer heeft doorgewerkt.  

 

Wel pleiten wij voor een temporiseren van de verhoging van de leeftijd. Daarvoor doen wij u twee 

suggesties: 

- gedurende de komende vier jaren zou de verhoging van vier maanden per jaar kunnen 
worden gehalveerd. 

- er komt een nieuw tijdpad waarin het evenwicht tussen het aantal gewerkte jaren en de 
AOW-jaren wordt hersteld. 

 

Wij hopen dat u deze genuanceerde benadering van een problematiek die grote groepen 

Nederlanders treft in uw beraadslagingen wilt betrekken. 

 

Voor verdere informatie namens de gezamenlijke ouderenorganisaties: 

Willem Reijn,  

Beleidsadviseur pensioenen ANBO 

w.reijn@anbo.nl 

Mob tel: 06 5052809 

 

 

Namens de ouderenorganisaties: 

  

ANBO                 KBO-PCOB                    KNVG                 NOOM      NVOG    

                  

Liane den Haan           Manon Vanderkaa       Jos Werner           Bouchaib Saadane       Jaap van der Spek 

Directeur                       Directeur                          Vice voorzitter    Voorzitter                         Voorzitter   

  

   

 Cc: de heren Rutte, Zijlstra, Van Haersma Buma, Heerma, Pechtold, Koolmees, Klaver en  

mevrouw Buitenweg. 
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