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Samenvatting 

 

De AOW-leeftijd zal bij de huidige wettelijke regeling in stappen verhoogd worden naar 71,5 

jaar in 2060. Volgens berichten in de pers zou het Centraal Planbureau (CPB) berekend 

hebben dat een verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar tot 12 miljard euro extra uitgaven 

leiden in 2060 (in huidige euro’s). Als verhoging naar 67 jaar in 2021 wordt gehandhaafd, 

maar daarna op een leeftijd van 67 jaar wordt gefixeerd, zou dit ruim 10 miljard euro in 2060 

kosten. Het CPB gaat bij de berekening van toekomstige AOW-uitgaven uit van een 

welvaartsvaste koppeling tussen AOW-uitkeringen en verdiende lonen. Bij benadering stijgen 

de verdiende lonen met de economische groei per hoofd, de AOW-uitkeringen zijn in de 

afgelopen 30 jaar echter beduidend minder hard gestegen. Het CPB voorspelt dus toekomstige 

AOW-uitgaven op basis van een scenario dat niet heeft plaats gevonden. Het ligt meer voor 

de hand de ontwikkeling van de AOW-uitgaven te schatten op basis van de feitelijke 

historische ontwikkeling. Wij hebben dat in bijgaande nota gedaan en vinden dan dat de totale 

AOW-uitgaven in 2060 bij een AOW-leeftijd van 65 jaar ongeveer 22 miljard euro lager 

uitkomt dan het CPB berekent. Zelfs zijn de AOW-uitgaven in 2060 zoals het CPB die 

berekent bij een AOW-leeftijd van 71,5 jaar nog hoger dan de AOW-uitgaven volgens onze 

berekening bij een AOW-leeftijd van 65 jaar.  

Het CPB vooronderstelt dat AOW-uitkeringen de komende 40 jaar de verdiende lonen 

volgen, omdat de wetgever heeft aangegeven dit wenselijk te vinden. Deze wenselijkheid is in 

de afgelopen 30 jaar niet gerealiseerd en wij achten het daarom realistischer bij de 

voorspelling van AOW-uitgaven uit te gaan van de feitelijkheid van de afgelopen 30 jaar, in 

plaats van uitgesproken, maar niet gerealiseerde wensen van politici als uitgangspunt te 

nemen.  


