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Van:  : De Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid 

 

Aan:   : De leden van de Tweede Kamerfractie, met name de leden met in hun      

portefeuilles de beleidsonderwerpen pensioen, inkomen en AOW. 

 

Betreft : Advies inzake AOW gat per 1 januari 2013  

 

Datum : 29 januari 2013 

 

 

Advies inzake AOW gat per 1 januari 2013 
 

 

Inleiding 

 

Met ingang van 1 april 2012 is de dag waarop iemand AOW krijgt veranderd van de eer-

ste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt naar de geboortedag. Wie op de eer-

ste dag van de maand geboren is merkt niets; wie op de laatste dag van de maand gebo-

ren is, schiet er heel wat bij in. Bovendien schuift met ingang van 1 januari 2013 de in-

gangsdatum van de AOW nogmaals met een maand op, waardoor het nadeel kan oplo-

pen tot twee maanden AOW. 

 

 

Inhoud 

 

 

Wie een uitkering heeft in het kader van de WW / WAO / WIA / ZW / IOW / IOAW / ANW 

krijgt die uitbetaald tot de dag waarop men AOW gerechtigd is. Pensioenen als de VUT en 

de FPU eindigen echter op de laatste dag van de maand voordat men 65 wordt. Kortom, 

wanneer men prepensioen heeft, zal een, afhankelijk van de geboortedag, behoorlijk fi-

nancieel gat ontstaan en zal men geruime tijd zonder inkomen zijn. Volgens de LAO een 

bijzonder ongewenste situatie. 

 

Het was ooit de bedoeling dat CAO partijen de gevolgen in kaart gaan brengen en beslui-

ten nemen om de negatieve gevolgen van deze bezuiniging op de AOW op te heffen. 

Daarvan is tot nu toe weinig terecht gekomen. Op dit moment is het zo dat de overheid 

mensen met een inkomen tot 1½ keer modaal wil compenseren. De rest kan het ontbre-

kende bedrag lenen en weer terugbetalen, of het op zijn beloop laten en de gevolgen 

voor lief nemen. Op dit moment vormt zich een groep rond de vakbonden en maatschap-

pelijke instellingen die hierover een proces tegen het Rijk gaat aanspannen. Het lijkt de 

LAO niet juist om dit alles op zijn beloop te laten, temeer omdat de opheffing van het 

AOW spaarfonds en het laten vervallen van het nabestaandenpensioen ondertussen al  

€ 2 miljard per jaar opleveren. Wij gaan ervan uit dat dit bij alle Kamerleden bekend is.  

Omdat de financiële gevolgen zich toespitsen op de groep die al, met het volste recht, 

genieten van hun prepensioen en deze mensen nooit hebben kunnen anticiperen op de 

nogal abrupt ingevoerde bezuinigingsmaatregel, waardoor zij de financiële gevolgen niet 

kunnen opvangen, adviseert de LAO de fractie dan ook het volgende: 
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Advies 

 

 

 

 

Compenseer de gevolgen van de AOW bezuiniging voor alle inkomensgroepen zonder 

uitzonderingen toe te passen. Het kan niet zo zijn dat de mensen die een uitkering heb-

ben door het Rijk gecompenseerd worden, waaruit blijkt dat het Rijk zelf oog heeft voor 

de gecreëerde problemen, terwijl de mensen die geen uitkering maar een prepensioen 

hebben zich met geen mogelijkheid op deze maatregel hebben kunnen voorbereiden. 

Hierdoor ontstaat een ongelijke situatie die op zijn minst de schijn van discriminatie, zo 

niet leeftijdsdiscriminatie, inhoudt. 

 

 

Wij willen u erop wijzen dat de vorige fractie de toenmalige regering Rutte I, heeft 

gewezen op deze problemen, waaruit blijkt dat men het er niet mee eens was.  

 

Graag willen wij met u in gesprek treden over dit advies en ontvangen wij daartoe graag 

een uitnodiging.  

 


