
VERKIEZINGEN

Politiek pleit
voor hogere
AOW-uitkering
Er is eenKamermeerderheid voor
verhoging vandeAOW.Econoom
Daniel vanVuuren vindthet bre-
dedraagvlak inDenHaag voor
eenhogereAOW-uitkering ‘pi-
kant’. ‘Armoedeonder ouderen
komt inNederlandnauwelijks
voor.De coronacrisis zorgt vooral
voor een stijging vanarmoede
onder jongvolwassenenengezin-
nen.’ En: nogniet zo langgeleden
werdgewaarschuwddat doorde
vergrijzinghet staatspensioen
onbetaalbaar dreigde teworden.
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. Er is een Kamermeer
derheid voor verhoging
van de AOW.. Een hogere AOW
compenseert voor de
achterblijvende aanvul
lende pensioenen.. Door verdere fiscali
sering gaan rijkere seni
oren steeds meer mee
betalen aan de AOW.. Werkenden bouwen
door een hogere AOW
minder pensioen op.

V E R K I E Z I N G E N

Hogere AOW-u
van links tot re

‘P
ikant’ vindt econoomDaniël
vanVuurenhet brededraagvlak
inDenHaag voor eenhogere
AOW-uitkering. ‘Armoedeon-
der ouderenkomt inNederland
nauwelijks voor. Ende corona-

crisis leidt vooral tot een stijging vanarmoede
onder jongvolwassenenengezinnen.’Het is ook
opmerkelijk omdatnogniet zo langgeleden
werdgewaarschuwddat doorde vergrijzinghet
staatspensioenonbetaalbaar dreigde teworden.
Daarommoest deAOW-leeftijd omhoog.

Toch is er, opbasis vande verkiezingspro-
gramma’s enals er nu verkiezingenwordenge-
houden, eenKamermeerderheid te vinden voor
eenhogereAOW-uitkering.Oppositiepartijen
GroenLinks, Partij vandeArbeid, SP, 50Plus,
ForumvoorDemocratie enPartij voor deDieren
windener geendoekjes om:deAOW-uitkering
moetdekomende vier jaar stijgen.

‘Na een levenhardwerkenkun je genieten
vaneenontspannenoudedag.DeAOWgaat
daaromomhoog’, schrijft dePvdA.GroenLinks
endePartij voor deDierenwillendit ‘zodatmen-
senmetweinig of geenaanvullendpensioen
zeker zijn van voldoende inkomen’.

Maar ook regeringspartijenD66enChristen-
UniehebbeneenhogereAOWinhunprogram-
mastaan. VVDenPVVpleitendaar indirect
voor. Beidepartijenwillen een verhoging van
hetminimumloonenomdatdeAOWdaaraan
is gekoppeld, stijgt die danook.De liberalenbe-
nadrukken inhet verkiezingsprogramdat zij die

Politieke partijen pleiten in hun verkiezings-
programma’s voor een hogere AOW-uitkering
om de koopkracht van gepensioneerden op peil
te houden. Hoe slim is dat?

In het kort
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De ChristenUnie wil
een stijging van de
AOW-uitkering met
10%, de SP wil een
plus van 25%

koppeling in standwillenhouden.HetCDAwas
vier jaar terug voor verhoging vandeAOW,maar
meldt daarnuniets over. Eenpassageover een
hogerminimumloon is afgezwakt.

CONSUMPTIE AANJAGEN
Dat ookanderendandeusual suspects voor een
hogereAOW-uitkeringpleiten, vindtABNAm-
ro-econoomPietRietman ‘eenheel interessan-
te’.Hij ziet erwelwat in, omdatdeAOWnivelle-
rendwerkt en eenhogereuitkering volgenshem
deconsumptie zal aanjagen. ‘Dat helpt omuit
de recessie te komen.’

Maarwat deplannen inde verkiezingspro-
gramma’sprecies zoudenbetekenen voorde
koopkracht vangepensioneerdenénhoepar-
tijen eenhogereAOW-uitkeringwillenbetalen,
wordt pasbeginmaart duidelijk.Dankomende
doorrekeningen vanhetCentraal Planbureau
(CPB).

Demeestepartijennoemen indeprogram-
ma’s geenpercentages en leggenniet uit hoe zij
dehogereAOW-uitkeringfinancieren. Tegen-
over de rekenmeesters vanhetCPBmoeten zij
wel het achterste vanhun tong laten zien.

‘Hoehetnettouitpakt, is bij eenaantal par-
tijen lastig te voorspellen, omdat zij ook inde
fiscaliteit van alles veranderen’, zegt VanVuuren
danook. ‘Bij de SP zal het inkomenwel echt om-
hooggaan,maarbijD66 enChristenUnie zijnde
effectenminderduidelijk’. DeChristenUniewil
volgenshet verkiezingsprogrameen stijging van
deAOW-uitkeringmet 10%.D66noemtnet als
demeeste anderepartijen geenpercentage, de
SPwil eenplus van25%.

VERDERE FISCALISERING AOW
EnD66bijvoorbeeldwil deAOWweliswaar ver-
hogen,maarheeft tegelijkertijd eenambitieus
planomhet toeslagenstelsel opde schop tene-
men.DehogereAOWmoetdat compenseren.
‘Zomakenwehet systeemeenvoudiger, stoppen
wemethet complexe rondpompen vangeld en
zorgenwe voormeer inkomenszekerheid voor
iedereen’, aldusdepartij.

DeChristenUnie is—net alsD66—voorstan-
der van verderefiscalisering vandeAOW.Dat

wil zeggendat eengroter deel vande inmiddels
ruim€41mrdaanuitkeringenuit debelasting-
opbrengstenwordt betaald.

Twintig jaar geledenwasdeAOW-premienog
kostendekkend.Maarmethet oogopde ver-
grijzing zit er tegenwoordig eenplafondopde
premie, om te voorkomendatwerkendeneen
steeds groter deel vanhun inkomenaanpremie
moetenbetalen.

Inmiddels komtbijnadehelft uit de algeme-
nemiddelen.Ookgepensioneerdenmet eenho-
ger inkomenbetalen zomee, via debelastingen.
‘Als je eenhogereAOW-uitkering combineert
metfiscalisering is het nivellerende effect nog
sterker’, zegt ABN-econoomRietman.Enals de
AOW-premieniet stijgt,maardeuitkeringwel,
leidt dit vanzelf tot verderefiscalisering.

Dezekabinetsperiode steegdeAOW-uitke-

uitkering is
echtspopulair

Een hogere AOW-uitkering zou de
consumptie kunnen aanjagen. ‘En dat helpt
om uit de recessie te komen.’
FOTO: ROGERCREMERS

ringoverigensook, zonder actief ingrijpen van
depolitiek:met 8%,naar €1218 voor eenalleen-
staande.Dehoogte vanhet staatspensioen is
immers gekoppeld aanhetminimumloon, dat
weermeestijgtmet de cao-lonen.

Maarde lonen staandoorde coronacrisis on-
der druk, endaarmeeookde reguliere indexatie
vandeAOW,waarschuwtRietman.Dat verklaart
mogelijk het pleidooi vanpartijenomerde
komende jaren een schepjebovenop tedoen.

ACHTERBLIJVENDE KOOPKRACHT
ForumvoorDemocratie noemtnog eenandere
reden.Departij wil eenhogereAOWomte com-
penseren voorde achterblijvendekoopkracht
vande aanvullendepensioenen. Vooral grotere
pensioenfondsenkunnenal jarendepensioe-
nenniet laten stijgenomte compenseren voor
stijgendeprijzen.

Gepensioneerde ambtenaren, zorgmedewer-
kers, leraren, bouwvakkers enmetaalarbeiders
hebbendaardoor gemiddeld al tot 20%aan
koopkracht vanhunaanvullendpensioen inge-
leverd.Dathakt er vooral inbij gepensioneerden
met eenhoger aanvullendpensioen, voorwie
geenof eenkleinpensioenheeft, is deAOWveel
belangrijker—endie steegwel.

De vooruitzichten voordekomende jaren zijn
voormiljoenenpensioenenook somber. Er ligt
weliswaar eenpensioenakkoord, omarmddoor
de coalitiepartijen engesteunddoorGroen-
Links endePartij vandeArbeid,maarhet gaat
nog jarenduren voordat dat is uitgevoerd. Tot

© FD | CM | Bron: CBS

De koopkracht van gepensioneerden met een hoog aanvullend inkomen is flink gedaald, die
van gepensioneerden met alleen AOW of een klein pensioen niet (Index koopkracht: 2011=100)
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Koopkracht AOW op peil, maar van pensioen niet

Een hogere AOW
komt ten goede aan
de gepensioneerden.
De rekening ligt
bij de werkenden

die tijd geldendehuidige spelregelsmetdrei-
gende verlagingen voormiljoenenpensioenen
enweinig zicht op indexatie.

Enookna2026—of later als deuitvoering
vertragingoploopt—komenwe ‘niet vanzelf
in een land vanmelk enhoning’, omTweede
Kamerlid Steven vanWeyenberg vanD66 te
citeren. Er komt immers geengeldbij doorde
regels te veranderen.

REKENING LIGT BIJ DE WERKENDEN
VakbondFNVpleit al langer voor eenhogere
AOW.Dat is de ‘meest voor dehand liggende
optie om iets te doenaandekoopkracht van
gepensioneerden’, zei FNV-pensioenonderhan-
delaarTuurElzinga vorig jaar tegenoverhet FD.
Eenander voordeel is volgensdebonddatmet
eenhogereAOWdepremies voorhet aanvul-
lendpensioendanomlaagkunnen.

Dat zit zo.Werknemers enwerkgevers betalen
alleenpensioenpremieoverhet deel vanhet sa-
laris boveneenbepaaldedrempel, de franchise.
Dehoogtedaarvan is gekoppeld aandeAOW.
Eenwerknemerdie €35.000 verdient, betaalt nu
over de eerste €15.000 geenpremie.Dat komt
neer opongeveerwat eenalleenstaande aan
AOWkrijgt in een jaar.

VerhoogdeAOWendatdrempelbedrag stijgt
ook.Werkgever enwerknemerbetalendanover
eenkleiner deel vanhet salaris pensioenpremie.
Dat is nueenfinanciëlemeevaller, zeker omdat
depremies in veel sectorennaar ongekende
hoogte zijn gestegen endekomende jarenwaar-
schijnlijknog verder omhoogmoeten.

Dekeerzijde is dat dewerknemerminder
aanvullendpensioenopbouwt voor later. Enof
deAOW-uitkering tegende tijddat hij of zijmet
pensioengaat nog evenhoog is,weet niemand.

In feite voegenpartijenwatmeer omslag toe
aanhetNederlandsepensioenstelsel, als zij
deAOW-uitkering (sterk) laten stijgen, consta-
teert VanVuuren.Denadrukkomtmeer opde
eerste pijler, deAOW, enminder opde tweede.
‘Dat is ook een verdelingsvraagstuk.Dehogere
AOWkomt tengoede aandehuidige gepen-
sioneerden.De rekening ligt bij dewerkende
generaties.’
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