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Opgave 1. 50Plus en AOW AM 

Bron 1: uit de krant februari 2017 

De financiële man van politieke partij 50Plus presenteerde vandaag de financiële 
verantwoording van het verkiezingsprogramma van de partij. Daarin staan 'de AOW 
terug naar 65 zonder dat de uitkeringen dalen'. Dat programma leidde tot een storm 
van kritiek. Volgens de meeste critici is het onbetaalbaar wat 50Plus wil. 
 
Het CPB wijst erop dat het loslaten van de koppeling tussen de AOW-uitkering en de 
welvaart van iedereen betekent dat het inkomen van werkenden dus harder groeit 
dan dat van ouderen. "En dus gaat het, zeker op de lange termijn, ten koste van 
de koopkracht van ouderen", aldus het CPB.  
 
Onderzoekers Tilburg: bij de berekening voor 2060 gaat het CPB ervan uit dat de 
AOW-uitkering al die jaren mee zal stijgen met de gemiddelde loonsverhoging. Dat 
staat namelijk in de wet. Maar, zo betogen Verbon en Hollanders, in die wet staat 
ook dat kabinetten van dat principe mogen afwijken. En dat gebeurt dan ook. Sinds 
1985 bleef verhoging vaak achterwege. 'Als in de periode 1985 tot 2012 de AOW-
uitkeringen de stijging van de lonen hadden gevolgd, waren de AOW-uitgaven nu 
ongeveer 15 miljard euro hoger geweest', aldus de onderzoekers. 
 

Beantwoord naar aanleiding van bovenstaande bron onderstaande vragen. 

1. Leg uit wie zal opdraaien voor het betalen van het plan van 50Plus. 

De werkenden, zij moeten de premie opbrengen van de mensen die recht op 

een AOW uitkering hebben. 

2. Leg uit dat het aantal werkenden in absolute aantallen zal dalen als het plan 

van 50Plus zal worden uitgevoerd. 

De mensen tussen de 65 en de 67 die nu werken zullen dan direct met 

pensioen gaan waardoor het aantal werkenden gelijk terug loopt. 

3. Leg uit waarom bedrijven werkenden die met pensioen gaan niet altijd 

vervangen voor nieuwe medewerkers. 

Soms is er geen werk maar zit het bedrijf contractueel gebonden aan een 

werknemer en is het goedkoper te wachten op het pensioen van de 

werknemer dan om de werknemer te ontslaan. Er wordt dan geen nieuwe 

medewerker aangenomen. 

Soms is dit het moment voor bedrijven om nieuwe technologie te gebruiken 

waardoor geen nieuwe medewerker hoeft te worden aangetrokken. 

4. Leg uit dat er bij een absolute groei van het aantal werkenden toch sprake kan 

zijn van vergrijzing. 

Dat kan als het aantal ouderen procentueel harder groeit dan het aantal 

werkenden. Vergrijzing drukt de relatieve verhouding tussen werkenden en 

ouderen uit. 

5. Leg uit dat verdere vergrijzing van Nederland in de toekomst zal leiden tot een 

nog grotere onbetaalbaarheid van de AOW. 
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De verhouding werkenden – AOW gerechtigden verandert dan nog meer 

richting meer AOW gerechtigden. Dat betekent meer premie lasten voor de 

werkenden. 

6. Leg uit dat de financiering van de AOW op basis van het omslagstelsel 

gebeurt. 

De werkenden van nu betalen via premies de uitkeringen van de huidige AOW 

gerechtigden. Er is dus geen spaarsysteem. 

7. Leg uit wat er moet gebeuren met de inflatie wil de uitspraak van het CPB in 

alinea 2 kloppen. 

De inflatie moet procentueel harder stijgen dan de procentuele groei van de 

nominale hoogte van de AOW. Pas dan is er sprake van koopkrachtverlies. 

8. Leg uit dat als de AOW uitgaven nu 15 miljard hoger waren geweest, dit ook 

een positief effect voor de Nederlandse economie had gehad. 

Dit had geleid tot meer bestedingen in de Nederlandse economie, dus meer 

bedrijvigheid, meer werkenden en meer nationaal inkomen. 

 


