
   

Resolutie CDJA 

 
Indiener: Werkgroep Sociaaleconomische Zaken en Financiën 
Resolutie: Een solidaire AOW, voor iedereen 
 
Het Algemeen Bestuur van het CDJA, bijeen op 20/02/2019 te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

1. Er momenteel een tekort bestaat tussen de AOW-uitkeringen en de 
betaalde premies en dat deze tekorten jaarlijks door de overheid worden 
aangevuld;1 

2. Door het stijgen van de levensverwachting de kosten van de AOW en het 
eerder genoemde tekort, ook in de toekomst zullen stijgen;2 

3. Om deze kosten te beheersen de AOW-leeftijd in de toekomst zal stijgen 
en dat dit voor verschillende groepen negatieve effecten heeft;34 

4. In de pensioenonderhandelingen wordt gesproken over het afzwakken of 
zelfs terugdraaien van de verhoging van de AOW-leeftijd, onder andere 
om de negatieve effecten voor de genoemde groepen te verlichten.5 
 

Overwegende dat: 
1. De AOW leeftijd vertraagd te verhogen of zelfs verlagen hoge kosten met 

zich meebrengen, voor huidige maar vooral voor toekomstige 
belastingbetalers; 

2. De hoge kosten de houdbaarheid van het stelsel verder in gevaar brengen, 
wat tot gevolg heeft dat het pensioen voor jongeren nog onzekerder 
wordt; 

3. Wijzigingen in de AOW de problemen die bestaan in het kapitaaldekkend 
pensioenstelsel niet oplossen, maar dat een discussie over de AOW een 
broodnodig akkoord over het kapitaaldekkend stelsel momenteel in de 
weg zit; 

4. Flexibilisering van de AOW-leeftijd op basis van beroepscategorie of 
arbeidsverleden onuitvoerbaar lijkt en daarnaast ook averechtse effecten 
kan veroorzaken, juist ten nadele van de groepen waarvoor deze 
flexibilisering is bedoeld;67 

                                                           
1 http://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248601_22.html 
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/39/vergrijzing-stuwt-aow-uitgaven-op 
3 https://wetten.overheid.nl/BWBR0031799/2016-01-01 
4 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2017-10- 

Langer%20doorwerken-keuzes-voor-nu-en-later.pdf  
5 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-haalt-aow-taboe-van-tafel-

pensioenleeftijdkan- 
minder-snel-stijgen~bf1ae087/  
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/18/kamerbrief-over-
langerdoorwerken- 
en-zware-beroepen-uitvoering-motie-voortman  
7 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2017-10- 

Langer%20doorwerken-keuzes-voor-nu-en-later.pdf  



   

5. Voor de problemen van deze groepen door het verhogen van 
de AOW andere oplossingen bestaan, bijvoorbeeld door 
investeringen in betere arbeidsomstandigheden of scholing;8 

6. Solidariteit tussen generaties met zich meebrengt dat jongeren 
langer doorwerken zodat ouderen verzekerd blijven van een goede 
voorziening voor hun pensioen; 

7. Solidariteit tussen generaties ook met zich meebrengt dat de ouderen bij 
keuzes over de AOW de houdbaarheid van het stelsel in het oog houden 
om ook voor de jongeren een goede pensioenvoorziening te behouden. 
 

Spreekt uit dat:  
1. De kosten van veranderingen in het pensioenstelsel op grond van 

solidariteit en rentmeesterschap evenredig moeten worden verdeeld over 
alle generaties; 

2. Maatregelen die worden genomen om de AOW-uitgaves houdbaar te 
houden onder geen beding ten koste mogen gaan van de solidaire 
lastenverdeling tussen generaties; 

3. Flexibilisering van de AOW-leeftijd verschillende problemen met zich 
meebrengt en oplossingen voor werknemers met bijvoorbeeld een zwaar 
beroep gezocht moeten worden in alternatieven. 
 

ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE BETROKKEN 

CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE ROEPEN NAAR DIT 

STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE 

VERSPREIDEN; 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

                                                           
8 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2017-10- 

Langer%20doorwerken-keuzes-voor-nu-en-later.pdf 


