
Mijn idee 
AOW EN LEVENSLOOP 

Het beleid van het kabinet met CDA, WD en D66 is inmiddels bekend. Daarin is plaats voor een 
spaarloonregeling evenals een levensloopregeling. Verder wordt aangegeven dat het probleem van de 
betaaibaarheid van AOW en pensioen in de nabije toekomst in sterke mate een punt van zorg is. Er zijn 
reeds vele mogelijkheden 'geschetst om deze problematiek aan te pakken, wat neerkomt op het 
verhogen van het aantal actieven na 55 jaar en / of het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Als bijdrage in de discussie hierover wil ik een volgens mij vrij nieuw idee naar voren brengen. 

Dit idee komt erop neer om voor mensen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar de mogelijkheid te scheppen 
om voor een maximum van 5 x 1 jaar AOW in het verdere verloop van hun 'werkzame' deel van hun 
leven op te nemen ten behoeve van een spaarloonregeling en / of levensloopregeling. Mensen met een 
arbeidscontract en niet-actieven mogen beiden hiertoe minimaal 1 x per volle 2 jaar voor 1 jaar AOW 
opnemen. Met andere woorden, actieven en niet-actie ven mogen minimaal in 10 jaar tijd 5 x 1 jaar 
AOW opnemen ten behoeve van een spaar- en / of levensloopregeling of beide regelingen (ieder echter 
voor 50%). Deze opname geldt enkel en al/een voor een geheel kalenderjaar en dient tijdig tevoren (8 
weken) te worden aangevraagd. 
Hierdoor kan het percentage worden berekend waarvan dit deel uitmaakt van het gehele budget aan te 
betalen AOW in dat jaar. Wanneer dit bijvoorbeeld 10% is, dan wordt het bedrag dat dan voor deze 
mensen beschikbaar komt ten behoeve van spaarloon en / of levensloop 90% VQn het AOW-bedrag dat 
beschikbaar is voor mensen die dan in dat jaar bij 65 jaar AOW ontvangen. Dit bedrag mag echter ook 
voor maximaal 50% vrij besteedbaar worden ontvangen. Mensen die gebruik maken van het vervroegde 
vrij opneembare AOW-gedeelte mogen dan in datzelfde jaar en het eerst daarop volgende jaar geen 
loonsverhogingen en / of prijscompensatie als gevolg van CAO-overeenkomsten krijgen (O-lijn). 

Een en ander houdt echter in dat de leeftijd waarop men AOW gaat ontvangen dan uiteraard verschuift 
met het aantal jaren dat men eerder in het 'werkzame' deel van het leven AOW heeft genoten. AI/e 
zogenaamde. flexibele- en / of prepensioenregelingen voor mensen tussen 55 en 60 jaar, welke gebruik 
gemaakt hebben van de levensloopregeling, zouden met dezelfde periode reeds genoten AOW / 
levensloopverlof boven 55 jaar naar boven opschuiven. De sollicitatieplicht zou mijns inziens verhoogd 
dienen te worden tot maximaal 60 jaar. Iedereen die ouder is / wordt dan 60 jaar zou dan geen 
uitkering ingevolge werkloosheid meer mogen ontvangen doch een bijstandsuitkering + een 
prepensioentoeslag. Krijgt hij / zij dan weer een arbeidscontract dan vervalt de bijstandsuitkering + 
prepensioentoeslag tot maximaal 70% van het 5-jarig middel/oon. Voor het overig gewenste zal men 
zich particulier dienen bij te verzekeren (lijfrentes e.d.). 

Voor de duidelijkheid wil ik wel stel/en dat de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar gehandhaafd 
blijft voor mensen die geen AOW eerder hebben opgesoupeerd en dat mensen die na hun 6 5ste jaar tot 
maximaal 70 jaar blijven doorwerken hiervan fiscale voordelen dienen te krijgen. Bovendien dient er de 
mogelijkheid te blijven om op andere wijze bij te dragen aan de spaar- en / of levensloopregeling. 
Mensen die langere tijd verlof door middel van het spaarloon- en / of levensloopsysteem daadwerkelijk 
opnemen dienen zoveel mogelijk (tijdelijk) vervangen te worden door bij voorkeur gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten, gehandicapten, langdurig werklozen en mensen in de bijstand. 


