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Inhoud
 Wat is een flexibele AOW?

 Situatie zonder flex AOW
 Wie kunnen er nu al voor AOW-leeftijd met pensioen?
 Wie gaan er nu al voor AOW-leeftijd met pensioen?

 Situatie met flex AOW
 Wie kan met flex AOW eerder met pensioen?
 En hoeveel eerder? 
 Maakt men ook gebruik van de flex AOW?

 Andere oplossingen voor zware beroepen?



Wat is flexibele AOW?
1. Maximaal één jaar vervroegen, of maximaal vijf jaar 

uitstellen 
2. Maximaal drie jaar vervroegen, of maximaal drie jaar 

uitstellen 
3. Maximaal drie jaar uitstellen

 Actuarieel neutrale kortings- en opslagpercentages (6,5%)
 Variant met lager percentage voor lage inkomens en hoger

percentage voor hoge inkomens
 Inkomen mag niet onder sociaal minimum komen

Presenter
Presentation Notes
Hier dus flexibele AOW als in: iedereen mag kiezen, tegen een korting op het pensioen. In media ook wel voorgespiegeld als: lagere AOW leeftijd voor zware beroepen. 



SITUATIE ZONDER FLEX AOW



Wie kunnen er nu al voor AOW-leeftijd met pensioen?
In theorie: alle werknemers met aanvullend pensioen

Minimumpensioenleeftijd Aantal deelnemers(actieven)

55 jaar 50%

56-59 2%

60 jaar 33%

61-65 jaar 15%

66-67 jaar 0,0%

Totaal 100%

Aantal actieve deelnemers 5.479.601

Presenter
Presentation Notes
Soms wel restricties om te voorkomen dat gepensioneerden na ingang van AOW geen aanvullend pensioen meer overhebben en terugvallen naar niveau van AOW-uitkering (‘smoothing’)



Wie kunnen er nu al voor AOW-leeftijd met pensioen?
In praktijk: 83 procent van werkenden (incl. zelfstandig)

Presenter
Presentation Notes
Gegevens over pensioenopbouw 2012, gebaseerd op alle werkenden (werknemers en zelfstandigen) die op 31 December 2012 55 tot 60 jaar zijn. Gegevens over AOW-opbouw en opbouw tweede pijler pensioen op persoonsniveau.  Vraag: wie kan er eerder met pensioen zonder onder sociaal minimum voor een alleenstaande te komen, ofwel € 14.000 bruto per jaar (1 jaar eerder: minimaal € 1.100-€1.200 aanvullend pensioen per jaar hebben opgebouwd). 



Wie kunnen er nu al voor AOW-leeftijd met pensioen?

Presenter
Presentation Notes
Een groot deel (11 procentpunt van 17 procentpunt) van de mensen die niet meer dan een jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen kan, kan helemaal niet eerder met pensioen. Dit zijn voornamelijk ook mensen die ook geen volledige AOW hebben opgebouwd! (relevant voor baten flexAOW later)



Wie kunnen er nu al voor AOW-leeftijd met pensioen?

Enquête; 49% kan eerder met pensioen
Verschil met microdata (83%): benodigde inkomen na
pensionering versus sociaal minimum

Personen die niet voor de AOW-leeftijd met pensioen kunnen:
 relatief lage opleiding
 laag inkomen
 weinig vermogen
 geen partner met inkomen 
 vaker fysiek zwaar werk (20% heeft fysiek zwaar werk)

Presenter
Presentation Notes
“Heeft u, rekening houdend met uw aanvullend pensioen, ander vermogen (bijv. spaargeld, eigen huis), of inkomen van uw partner, naar verwachting de mogelijkheid om eerder dan op de AOW-leeftijd met pensioen te gaan?”Respondenten zijn geclassificeerd als ‘verrichten vaak fysiek zwaar werk’ als zij op vier vragen over zwaar werk minimaal één keer ‘vaak’ antwoorden De vragen waren: (1) Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten? (2) Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt? (3) Doet u uw werk in een ongemakkelijke werkhouding? (4) Is uw werk lichamelijk zwaar? Antwoordmogelijkheden:  vaak/ soms/ nooit. De vragen stonden tussen andere vragen over de kenmerken van het werk.



Wie gaan eerder met pensioen?

Lage inkomens Hoge inkomens
Levensverwachting

Voorkeur voor vrije tijd
Tijdsvoorkeur
Prijs vrije tijd
Financiële middelen

In de praktijk: hoge inkomens gaan eerder met pensioen
Inkomenseffect sterker dan substitutie-effect

In theorie

Presenter
Presentation Notes
Kunnen en willen leiden samen tot de keuze > kunnen is hier de bottleneck, en belangrijker dan willen.



SITUATIE MET FLEX AOW



Wie kunnen er met flex AOW eerder met pensioen?
(1) Werkenden met onvolledige AOW-opbouw

Toegevoegde waarde flex AOW:
 Voor werkenden met onvolledige AOW-opbouw: 

 88% kan flex AOW niet inzetten
 98% van mensen die nu niet eerder dan AOW met 

pensioen kunnen kan flex AOW niet inzetten

 Reden: restrictie niet onder sociaal minimum
 AOW alleenstaande is €400 per jaar hoger dan soc. min.
 > alleen personen met AOW-opbouw van 97,3% of meer

kunnen schuiven



Wie kunnen er met flex AOW eerder met pensioen?
(2) Werkenden met volledige AOW-opbouw

 Effect flexAOW: maximaal 4 maanden eerder met pensioen
 Voor werknemers die nog tweede pijler pensioen opbouwen

minder dan 4 maanden

 Bij kortingspercentage 4,5% ipv 6,5%: 6 maanden in plaats
van 4 maanden eerder



Wordt ook gebruik gemaakt van de flex AOW?

Presenter
Presentation Notes
Iedere respondent 4 keer een keuze. Keuzes: voltijds 4 jaar voor AOW, 2 jaar, op AOW-leeftijd, 2 jaar later en 4 jaar later. Deze keuzes ook gecombineerd met deeltijdpensioen. Inkomens verschilden al naar gelang of er sprake was van flex AOW of niet > met flexAOW kan inkomen meer ‘gemooth’ worden. Bijvoorbeeld bij iemand zonder aanvullende pensioen die eerder stopt met werken is het inkomen een tijdje 0 (inkomens konden dus onder social minimum uitkomen). Met flexAOW is het inkomen dan bijv. €1.000. Het omgekeerde geldt voor langer blijven werken: met flexAOW kan dan de AOW naar achteren geschoven worden zodat inkomen voor en na AOW-leeftijd meer gebalanceerd zijn.Als er sprake was van AOW is nog gevarieerd naar kortingspercentage (4,5/6,5/8,5). 



Flex AOW geen invloed op uittredeleeftijd

Presenter
Presentation Notes
Keuze wordt beinvloed door voorkeur eerder/later met pensioen en voorkeur voltijd/deeltijd pensioen, niet door flexAOW blijkt uit regressie-analyse (flexAOW niet significant).Bij keuze eerder met pensioen wel vaker keuze voor flexAOW > omdat is gerekend met een hoger kortingspercentage voor aanvullend pensioen. Er treedt dus strategisch gedrag op (flexAOW gebruiken ipv aanvullend pensioen als kortingspercentage lager ligt). Bij keuze later met pensioen juist minder vaak flexAOW > dan ontvangen mensen een hoog bedrag ineens ipv ‘smoothen’ en dat heeft de voorkeur



CONCLUSIE EN DISCUSSIE



Conclusie

 11% kan niet voor AOW-leeftijd met pensioen

 De helft daarvan heeft niets aan flex AOW

 De andere helft kan 4 maanden eerder met pensioen

 Ze kiezen er niet voor om eerder met pensioen te gaan



Andere oplossingen voor zware beroepen?
 Robotisering en leven lang leren
 AOW afhankelijk van arbeidsverleden
 AOW afhankelijk van inkomen of opleidingsniveau
 AOW/aanvullend pensioen afhankelijk van beroep/sector
 Meer deeltijdpensioen
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