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DeAowvoor 

een n1euwe 

De geboortegolf na de 
bevrijding leidt er, vanaf 

genera tie 
mum. Gelijkstelling van 
AOw-pensioenen aan 

2o I 1, toe dat het aantal65-
plussers sterk stijgt. Het 
aantal mensen in de 'actie
ve' leeftijd ( 15 - 65 jaar), 
die premieplichtig zijn 
voor de Algemene Ouder
domswet, is vermoedelijk 

W. DREES 

sociale minima vond plaats 
in het midden van de jaren 
zestig. Voor twee gehuw
den werd destijds gedacht 
aan zeventig procent van 
het minimumloon. Voor 
een ongehuwde aan zeven-

Dud-minister van Verkeer en Waterstaat; 
oud-voorzitter Commissie FinancierinB 

OudedaasvoorzieninB (Commissie-Drees) 

vrij stabiel. De vergrijzing/ 
ontgroening van de bevolking betekent dat de A ow 
pensioenen relatief omlaag moe ten 6f de A ow pre
mie omhoog. 

Het regeerakkoord van I 994 bevat de medede
ling dat 'in de loop van deze kabinetsperiode 
grondig wordt nagedacht over de vereisten waar
aan ons sociaal stelsel op de langere termijn zal 
moeten voldoen ... Het kabinet zal ervoor zorgdra
gen dat ten tijde van de begrotingsvoorbereiding 
1997 de hieraan verbonden werkzaamheden zullen 
zijn afgerond... Uitgangspunt hierbij is dat de 
AOW, als basispensioen, ook op langere termijn 
blijft gewaarborgd.' 

De wiG 
De Aow-premie is een percentage - nu 14,55 -
van het inkomen in de eerste belastbare schijf, nu 
ruim j 44.ooo . Ontwijking van de voile premie
plicht, door een dee] van inkomen te verzwijgen, 
loont. Het Aow-pensioen is onafhankelijk van fei
telijk betaalde premies. 

De totale druk van belastingen en premies is 
hoog. Het regeerakkoord streeft naar 'een lagere 
druk van belastingen en premies . Daarbij wordt 
voorrang gegeven aan 'wiG-verkleining', dat wil 
zeggen vermindering van de (werkgevers en werk
nemers) premies die over loon worden geheven, en 
van de inkomstenbelasting. De grootste oppositie
partij denkt in dezelfde richting. 

Anderzijds willen de vier grote partijen een 
Aow-pensioen handhaven dat, bij volledige op
bouw van rechten, voldoende is om - normaliter 
van rond te komen, dus gelijk aan het sociale mini-

tig procent daarvan, dus 
negenenveertig procent van het minimumloon. 
Later zijn deze verhoudingen verhoogd. 

De vergrijzing leidt, naast de toename van 
A ow- pensioenen, tot hogere medische kosten . 
Bejaarden gebruiken meer dan ingezetenen gemid
deld, zeker de 8o-plussers, die relatief extra sterk 
in aantal zullen toenemen. 

Werk 
Er zijn enkele redenen om verhoging van de 
algemene leeftijd waarop men met pensioen gaat 
te overwegen: 

I . De verlichting van fysieke arbeid dankzij 
allerlei machines; 
I I. De verbetering van de gezondheidstoestand; 
I I I . De langduriger deelname aan onderwijs 
waardoor men korter op de arbeidsmarkt ver
toeft. 

De leeftijd ZOU bijvoorbeeld in 200 I met een 
jaar kunnen worden verhoogd, zowel voor recht 
op AOw-pensioen, als op andere pensioenen. 
Anderzijds kunnen de regelingen die vervroegd uit
treden bevorderen vervallen. 

In de brochure van de Tweede-Kamerfractie 
van de PvdA 'De AOW van overmorgen; vast en 
zeker' wordt als argument tegen verhoging van 
die leeftijdsgrens gewezen op de 'grote verschillen 
in de lichamelijke belasting van beroepen'. Die 
worden echter ondervangen door lagere leeftijds
grenzen voor 'aanvullende' pensioenen in zulke 
bedrijfstakken, denk ook aan functioneelleeftijds
ontslag. Het contra-argument dat 'een verschil 
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zal ontstaan tussen een groep die zich een vervroeg
de pensionering financieel kan veroorloven' en 
anderen is onjuist. Wie zich financieel vee! kan 
veroorloven heeft gewoonlijk leuk werk en blijft 
graag doorgaan 

Huishoudens 

Minister Suurhoff maakte in de oorspronkelijke 
AOW onderscheid naar huishouden: gehuwd, on
gehuwd. Een ongehuwde kreeg een vijfde meer dan 
een gehuwde. Oat verschil was bescheiden. Het 
begrip 'huwelijk' was een betrouwbaar criterium. 

In de jaren zestig is het verschil verdubbeld tot 
twee vijfden. Later is het begrip 'huwelijk' ver
vangen door gezamenlijk _ huishouden'. Calcule
rende bejaarden kregen zo een kans tot het verkrij
gen van meer inkomen. 'Geeft het besef dat er 
meer geld binnenkomt als men niet samenwoont 
vee! mensen het gevoel "een dief in eigen por:to
mennee te zijn" als zij zich als economische eenheid 
Iaten registreren ... in een grootschalige samen
leving kan de overheid niet daadwerkelijk contro
leren hoe mensen samenleven. ' 1 Dit geldt in hoge 
mate als bejaarden buiten Nederland gaan wonen. 
Controle op een al of niet gezamenlijk huishouden 
botst met de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Een premie op het gescheiden huishou
den botst voorts met de, uit overweging van 
energiebesparing en grondgebrek, gewenste rem 
op daling van het aantal mensen per huis. Een ver
zekering behoort uit te keren 16s van datgene wat 
de verzekerde zelfbeslist. Het zou goed zijn als aile 
bejaarden in 2 o I I gelijke rechten zouden hebben. 

KoppelinB aan welvaart 

Suurhoffheeft voorgesteld om de A o w-pensioenen 
te koppelen aan wijziging in lonen, afgesproken 
in collectieve arbeidscontracten. Deze 'welvaarts
vastheid' zou ook dienen te gelden voor de grens 
van premieplichtig inkomen. In het advies van 
de s E R over een algemene ouderdomsverzekering 
was dit verdedigd. Het zou geen economische 
problemen opleveren, niet !Liden tot een ander 
percentage van de AOw-premie. 'Wisselt het 
ouderdomspensioen met de algemene welvaart dan 
wordt ... aan de bejaarden een aanspraak gegeven 

op een vrijwel constant dee! van het nationale 
inkomen.' W el zou wijziging van het, relatieve, 
aantal bejaarden gevolgen hebben voor de premie. 
Er zijn later politici opgestaan die denken dat zo'n 
koppeling kostbaar is. 2 

W elvaartsvastheid werd na I 9 57 populair. De 
algemene burgerlijke pensioenwet werd gewijzigd 
zodat ambtelijke pensioenen werden verhoogd, of 
verlaagd, indien er salariswijziging van algemeen 
karakter plaats zou vinden. Niet indien een groep 
ambtenaren in verband met wijzigingen van zwaar
te van hun werk meer of minder zouden gaan ver
dienen. 

Een trendmatige oorzaak van stijging van het 
gemiddelde inkomen is een verschuiving , in de be
roepsbevolking, van functies waarvoor weinig op
leiding nodig is maar meer gekwalificeerde arbeid, 
zoals van advocaten en belastingconsulenten. Dit 
leidt er toe, dat het premieplichtig inkomen jaar
lijks met circa een procent meer stijgt dan over
eenkomt met cAo-lonen. Dit wordt het 'inciden
tele loon' genoemd. Premie wordt er wei over 
geheven (behalve hoven de grens van premieplich
tig inkomen) hetgeen enige tegendruk geeft ten 
opzichte van de premiestijging ·die nodig is bij 
relatieve vergrijzing. 

Vier standpunten 

De Partij van de Arbeid heeft de laatste jaren 
vier standpunten ingenomen over de koppeling. 
Het program voor de Tweede-Kamerverkiezingen 
in I 989 bepleitte koppeling 'aan de ... regelingslo
nen in de markt- en collectieve sector'. Minister 
De Vries kwam tijdens het vorige kabinet (Lubbers 
Kok) echter met de Wet Koppeling met Afwij
kingsmogelijkheid. Stijging van het aantal inac
tieven zou de mogelijkheid geven om naar beneden 
afte wijken van de 'cAo'-koppeling. Dit voorstel 
werd door de PvdA gesteund. 

Het regeerakkoord-Kok gaat uit van een gemid
deld genomen halve koppeling in de jaren I 996-
I 998 ', waarbij met 'koppeling' gedoeld is op kop
peling aan CAO-lonen. De eerder genoemde bro
chure van de fractie stelt zich op een vierde, maxi
malistisch, standpunt, namelijk koppeling aan 
CA o -lonen plus incidentele loonstijging. 

1. A. Huitzing, 'Annoede in de zorg
zame samenleving', s&..o, december 
1990, blz. 344.2. Vgl. mijn ' Koppeling? 
Ja natuurlljkl' in hetzelfde s&..o· 
nummer. 
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Loopt zeker vast 
Het maximalistische standpunt is bedoeld voor 
de toekomst, zeg voorshands verkend tot 2035, 

waarin ook al de forse vergrijzing - met gevolgen 
voor A ow en medische zorg - moet worden opge
vangen. De brochure stelt dat de kosten van de 
A ow ruwweg een derde hoger zullen worden dan 
met de gewone CAo-koppeling. 

. Het betrekken van de incidentele loonstijging 
in de indexering botst met de tot nu toe in 
Sociaal Economische Raad en parlement gehuldig
de opvattingen over 'welvaartsvastheid'. Die be
troffen namelijk de verandering in positie van de 
ambtenaren en andere werknemers in beroepen 
waaruit Aow'ers afkomstig waren, niet de toena
me van bepaalde groepen met superieure inko
mens. Een gepensioneerde leraar ging mee met 
de vooruitgang van een leraar in actieve dienst, 
niet met de komst van informatica-specialisten. 
Dergelijke verschuivingen in de samenstelling van 
de beroepsbevolking werden geacht te behoren tot 
het terrein van de aanvullende pensioenen. 

Financiering van de maximalistische aanpak 
door 'van een grotere groep mensen en over een 
groter dee! van het inkomen een bijdrage te vra
gen' botst met het standpunt dat werd ingenomen 
in het program waarop de Tweede-Kamerfractie 
in 1994 is gekozen. 

Het zou in de volgende eeuw de last op de wer-

kenden zo fors doen stijgen dat alle euvelen die 
gebleken zijn in de jongste twintig jaar, en die heb
ben geleid tot het streven naar verkleining van de 
'wrG ', zich in hoge mate zouden voordoen . 
Dit zou op zich al leiden tot een grote kans op 
abrupte afbraak van de maximalistische koppeling. 
Het feit, dat de andere partijen nimmer hebben 
Iaten blijken voor zo'n maximalistische koppeling 
te voelen, verandert die kans in zekerheid . 

Beslis nu 
De discussie betreft wetgeving, die altijd kan 
worden gewijzigd, in tegenstelling tot contracten 
tussen een burger en een verzekeraar. Het is echter 
redelijk te verwachten dat, na grondig overleg tus
sen kabinet en parlement, tot beslissingen kan wor
den gekomen die door latere wetgevers zullen wor
den gehonoreerd. Dan kunnen zulke beslissingen 
ook een basis vormen voor overleg tussen vakbon
den en werkgevers over aanvullende pensioenen. 

Zo zou enige zekerheid worden geschapen, dit 
in tegenstelling tot diegenen die liever elk jaar 
ingrijpen in sociale regelingen. De bewindslieden 
van Sociale Zaken schrijven in hun Sociale Nota 
1 996 3 over het vereiste van 'voortdurende alert
heid' inzake de behoefte aan 'extra maatregelen' 
in verband met de vergrijzing. Beter is niet voort
durend nerveus ingrijpen, maar het doorhakken 
van knopen. 

3· Sociale Nota 1996, Tweede Kamer, 
24402, nr. 2, blz. 58. 
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