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Opgave 1. Later in de AOW 

Onderstaand artikel verscheen in de krant in 2015. Lees het artikel en maak daarna 

de vragen. 

Bereid u voor op de latere AOW-leeftijd 

De verhoging van de AOW-leeftijd is begonnen. Vanaf nu gaat hij versneld omhoog naar 67 

jaar.  

19 juni 2015 

 

67 jaar? Het is toch nog 65? Dat was inderdaad decennia lang een vanzelfsprekendheid, 

maar het is nu al niet meer zo. Dit jaar krijgt u pas recht op een uitkering in het kader van de 

Algemene Ouderdoms Wet na 65 jaar en drie maanden. Volgend jaar is het al 65 jaar en zes 

maanden. In 2018 gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar en weer drie jaar later, in 2021, is het al 

67 jaar.  

De pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog vanwege de vergrijzing. Daardoor komen er 

steeds meer ouderen, die door minder werkenden moeten worden onderhouden. Het aantal 

65-plussers zal toenemen van 2,7 miljoen in 2012 naar 4,7 miljoen in 2041 (en daarna zo'n 

twee decennia stabiel blijven, zoals het er nu uitziet). 

 

Bovendien worden die ouderen steeds ouder, de zogeheten dubbele vergrijzing. Vanaf 2025 

neemt ook de groep 80-plussers sterk toe, tot ongeveer eenderde van het totaal ouderen in 

2041. Nu is dat ongeveer een kwart. 

Mensen die later AOW krijgen hebben nog wel tijd om zich daarop voor te bereiden. De 

overheid heeft een overbruggingsregeling ingevoerd voor mensen met relatief weinig 

inkomen en vermogen, die voor 1 juli dit jaar met vut of prepensioen gaan.  

Mensen die niet in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling moeten zelf 

maatregelen treffen. Ze kunnen bijvoorbeeld langer doorwerken, een deel van hun 

werknemerspensioen eerder laten uitkeren, zelf extra sparen, of kijken of ze kunnen 

bezuinigen. 

Tot hoelang moet ik werken? Voor iemand van 50 jaar is de pensioensleeftijd nu 68 

jaar en drie maanden.Voor iemand van 50 jaar is dat nu 68 jaar en drie maanden, iemand van 

25 jaar moet al door tot hij of zij 71,5 jaar is. Zoals het er nu uit ziet, tenminste. Na 2021 

stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting, en die kan veranderen.  

Blijf ik dan ook langer in dienst bij mijn werkgever? Ja, als er geen andere 

afspraken zijn gemaakt wel. Het doorsnee arbeidscontract loopt niet meer tot 65 jaar, maar 

tot de AOW-datum. 

1. Is de AOW een volksverzekering of een werknemersverzekering? Leg uit 
waarom. 

2. Wordt de AOW betaald via een omslagstelsel of een kapitaaldekkingsstelsel? 
Leg uit waarom. 

3. Leg uit dat het later laten ingaan van de AOW een oplossing is voor de 
vergrijzing. 
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4. Leg uit wat je het beste kunt doen als je 55 bent en niet voor een overbrugging 
regeling in aanmerking komt. 

5. Noem een sociale verzekering waarvan het gebruik gaat toenemen door de 
zogenaamde “dubbele vergrijzing”. 

6. Zal de betalen “pensioenpremie per jaar” voor je eigen pensioen, toenemen of 
juist afnemen, nu de arbeidscontracten langer doorlopen na je 65e? 

7. Zullen de gemiddelde loonkosten voor werkgevers toenemen of juist afnemen 
nu werknemers langer moeten doorwerken? 


