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Mensen maken steeds meer kans de AOW-leeftijd te bereiken * 
 
De kans om de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken is nu veel hoger dan bij de introductie van 
de AOW. De huidige jongeren hebben zelfs een grotere kans hun AOW-leeftijd te bereiken dan alle 
generaties voor hen, ondanks de stijging van de AOW-leeftijd. Alleen voor diegenen geboren in de 
periode 1951 tot en met 1954 stijgt de AOW-leeftijd wat sneller dan de levensverwachting. Dit betreft 
een inhaalslag.  
 
De kans op het bereiken van de leeftijd van 65 jaar is de afgelopen decennia sterk gestegen. Het 
geboortecohort van 1930 kon in 1995 de leeftijd van 65 jaar bereiken. Van degenen die de leeftijd van 
20 jaar hebben bereikt, heeft uiteindelijk bijna 85% ook de leeftijd van 65 jaar bereikt. Voor het cohort 
geboren in 1950 was dit aandeel al gestegen naar 89% en naar verwachting is dit voor het 
geboortecohort van 1990 zelfs 95%. 
 

  
 
Voor de geboortecohorten tot en met het jaar 1947 was de AOW-leeftijd gelijk aan 65 jaar. De kansen voor geboortecohort 
1952 en later zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses. 
Bron: CBS Statline/SSB en eigen berekeningen (link). 
 
Ook de kans om de AOW-leeftijd te halen zal verder groeien, ondanks de stijging van de AOW-
leeftijd. Voor het cohort dat in 1990 geboren is, zal de AOW-leeftijd naar verwachting 70 jaar en 9 
maanden zijn. Toch zal ook voor dit cohort de kans om hun AOW-leeftijd te bereiken stijgen tot 92,5%, 
gerekend vanaf hun 20e jaar. Daarmee is hun kans om voor de AOW-leeftijd te overlijden gehalveerd 
ten opzichte van diegenen die zestig jaar eerder geboren waren, ondanks dat ze bijna zes jaar later 
AOW-gerechtigd worden. 
 
Het cohort 1951-1954 heeft een iets lagere kans om de AOW-leeftijd te halen dan de hen 
omringende cohorten, maar juist de langste verwachte AOW-duur. De AOW-gerechtigde leeftijd is 
vanaf 2022 gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting vanaf 65 jaar over de periode 
2000-2009. Sinds die periode is de levensverwachting harder gestegen dan de AOW-gerechtigde 
leeftijd. De AOW-leeftijd stijgt voor diegenen geboren in de periode 1951 tot en met 1954 wat sneller 
dan hun levensverwachting, om de opgelopen achterstand in te halen. Desondanks blijven hun 
vooruitzichten op het bereiken van de AOW-leeftijd (veel) gunstiger dan die van de geboortecohorten 
van 1945 en daarvoor. Bovendien betreft dit de geboortecohorten met naar verwachting juist de langste 
resterende levensverwachting vanaf de AOW-leeftijd van alle generaties. 
 
* Voor een verkenning van het effect van de verhoging van de AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheid, zie: CPB 
Achtergronddocument ’Effect van stijging AOW-leeftijd op arbeidsongeschiktheid’ (link). 

http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/data-figuren-mev2019.xlsx
http://www.cpb.nl/publicatie/effect-van-stijging-aow-leeftijd-op-arbeidsongeschiktheid

