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opgave 1. Heb je wel genoeg pensioen AM 

Een stijgend prijspeil heeft effect op de koopkracht van alle inwoners van het land. 

Maar de mate waarin de koopkracht van mensen wordt geraakt, hangt sterk af van 

het soort inkomen waarvan men leeft. 

Werknemers worden vaak gecompenseerd voor koopkrachtbehoud via 

loononderhandelingen en cao’s. cao lonen stijgen gemiddeld harder dan de inflatie 

omdat medewerkers ook gecompenseerd worden voor een stijgende 

arbeidsproductiviteit. 

Bij gepensioneerden ligt dat vaak anders. De AOW, het staatspensioen, wordt 

bepaald door de overheid. Bij een sterke economische groei, wanneer de prijzen 

vaak bovengemiddeld snel stijgen, stijgen ook de premie inkomsten van de overheid. 

De overheid is alleen vanwege vergrijzing voorzichtig met het jaarlijks laten stijgen 

van de AOW uitkering. 

Dat ligt anders bij het gespaarde pensioen. Bij een kapitaaldekkingsstelsel is het 

rendement op beleggingen van belang en die moeten meegroeien met minimaal de 

inflatie om een waardevast pensioen te kunnen realiseren, en dus om koopkracht te 

behouden. 

1. Wanneer is er sprake van een waardevast pensioen? 

Als het pensioen meegroeit met het prijspeil 

2. Wanneer is er sprake van een welvaartsvast pensioen? 

Als het pensioen meegroeit met de cao lonen 

3. Leg uit dat een waardevast pensioen in de loop van de jaren, qua koopkracht 

steeds verder achter komt te lopen ten opzichte van de cao lonen. 

Omdat de gemiddelde cao lonen jaarlijks sneller groeien dan de inflatie, wordt 

het gat steeds groter met pensioenen die alleen meegroeien met de inflatie. 

4. Hoe heet het financieringsstelsel van de AOW? 

omslagstelsel 

5. Leg uit dat de overheid, door de AOW niet met de koopkracht mee te laten 

stijgen, de toekomstige vergrijzing kan opvangen. 

Door de AOW niet te laten stijgen dalen de reële kosten van de AOW, omdat 

de premie inkomsten van de overheid wel jaarlijkse meegroeien met de 

inflatie. Daardoor wordt vergrijzing betaalbaar. 

6. Leg uit dat het niet mee laten groeien van de AOW met de koopkracht leidt tot 

een afname van de economische groei. 

Als alle ouderen in koopkracht dalen kunnen ze minder goederen en diensten 

kopen, waardoor de reële productie en dus het reële BBP afneemt 

 


