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Context
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• AOW leeftijd stijgt voor met levensverwachting

• Geen differentiatie, maar de bevolking is 

heterogeen

• Gaat het voor sommige groepen niet te snel?

• Vooral voor zware beroepen is er mogelijk een 

probleem (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid)



Vermeer, Mastrogiacomo & van Soest (2015)
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Onderzoek in opdracht van SZW
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• Wat is de meerwaarde van flexibilisering van de 

AOW als:

• Eerder AOW -> AOW-uitkering wordt “actuarieel 

neutraal” gekort

• Randvoorwaarde: inkomen mag niet lager 

worden dan sociaal minimum voor 

alleenstaanden 



Tweede pijler is in het algemeen al flexibel
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Tweede pijler is in het algemeen al flexibel
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Huidige stelsel (geen flexibilisering AOW): 

meestal is tweede pijler voldoende
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Subjectieve maatstaf: enquête LISS panel
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Heeft u, rekening houdend met uw aanvullend pensioen, ander vermogen (bijv. 

spaargeld, huis), of inkomen van uw partner, naar verwachting de mogelijkheid 

om eerder dan op de AOW-leeftijd met pensioen te gaan?



Vervroegde uittreding in 2015

11



Flexibilisering AOW

Elk jaar eerder AOW betekent:

a) Uitkering 6,5% per jaar minder

b) AOW premiecompensatie zodat netto inkomen voor en na 

AOW leeftijd hetzelfde is: elk jaar eerder betekent 7,8% 

minder

c) Uitkering 4,5% minder voor lage inkomens en 8.5% voor hoge 

inkomens (+ AOW premiecompensatie)

• Tweede pijlerpensioen flexibel inzetbaar

• Geen andere inkomensbronnen / vermogenscomponenten

NB: Ruimte omdat AOW iets hoger is dan sociaal minimum 

(14393 euro om 14006 euro bruto per jaar in 2017)
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Enquête: Mensen willen eerder met (deeltijd-) 

pensioen, ongeacht flexibilisering AOW
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Kosten-baten analyse
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Uit Montizaan & van Vuuren (2015): Welk HR-

beleid is effectief? OLS regressie-resultaten
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Netspar Project groep Flexibele pensionering: 

Financiële prikkels

• Fiscalisering AOW-premie versnellen (commissie Van 

Dijkhuizen, 2013)

• Naar voren gehaald AOW-inkomen vrijstellen van AOW-premie

• Fiscale kosten flexibilisering transparanter maken of verlagen

• Franchise benutten

• Fiscale vrijstelling pensioenen afhankelijk maken van inkomen

• Sectorspecifieke regelingen voor zware beroepen

• Minder discrepantie tussen werknemers en zelfstandigen


