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Opgave 1. Later met pensioen AM 

Bron 1. Werknemers met pensioen in Nederland 

 

Bron 2. Uit de Volkskrant 

 

Bron 3. 

In de landbouw en visserij werken mensen het langst door, tot 67 jaar. Bij de 
overheid, onderwijs en zorg, gingen mensen het vroegst met pensioen. Zij waren 
gemiddeld 63 jaar en 7 maanden. 

 

De overheid heeft besloten dat Nederlanders later met pensioen moeten gaan, 

omdat Nederlanders steeds ouder worden. De AOW leeftijd is daarom verandert van 

de vaste leeftijd van 65 jaar, naar de leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde 
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levensverwachting. De gemiddelde levensverwachting wordt ieder jaar berekent en 

op basis daarvan wordt de dan gelden AOW leeftijd bijgesteld.  

1. Leg uit dat de groei van het aantal werknemers dat met pensioen gaat in de 

jaren 2000 – 2006 kan duiden op vergrijzing in Nederland. 

De snelle stijging van het aantal mensen dat ieder jaar met pensioen gaat, kan 

er op duiden dat er steeds meer ouderen zijn ten opzichte van het aantal 

werkenden 

2. Onder welke voorwaarde is geen sprake van vergrijzing als we kijken naar de  

groei van het aantal werknemers dat met pensioen gaat in de jaren 2000 – 

2006 in Nederland? 

Als de groei van het aantal werkenden relatief net zo groot is als de groei van 

het aantal gepensioneerden. 

3. Geef een economische verklaring voor het verschil in leeftijd waarop mensen 

per sector met pensioen gaan. 

In sommige sectoren wordt veel geld verdiend waardoor mensen: 

- Meer inkomen hebben waardoor ze meer zelf hebben gespaard en dus 

eerder met pensioen konden 

- Luxere pensioenregelingen hebben die eerder beginnen 

4. Leg uit hoe een stijgende AOW leeftijd mensen dwingt later met pensioen te 

gaan. 

Als je geen AOW hebt is je gespaarde collectieve pensioen mogelijk te weinig 

om van te leven. Dan blijf je werken tot de AOW leeftijd. 

5. Leg uit waarom het probleem van de vergrijzing wel bij de AOW speelt, maar 

niet bij collectief pensioen sparen. 

Het collectief pensioen is zelf gespaard. Meer ouderen betekent dus ook meer 

gespaarde gelden. Maar meer ouderen bij de AOW betekent dat de huidige 

generatie werkende meer premie moeten opbrengen (omslagstelsel) 

6. In de crisisjaren 2008 en 2009 waren er veel werknemers die hun pensioen 

uitstelden. Geef een verklaring voor het feit dat veel werknemers kozen voor 

dit uitstel terwijl ze wel een volledig pensioen hadden gespaard. 

Mensen waren angstig voor de toekomst en kozen voor de zekerheid an het 

inkomen uit werk, boven de onzekere hoogte van het pensioen. 

Beleggingen van de pensioenfondsen holden achteruit waardoor de hoogte 

van de pensioenen onzeker werd. 


