
 
 
 
 

Samenvatting advies over ontwerp-landsverordening tot wijziging van de 
Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de 
Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) 
 
De Raad van Advies heeft op 8 februari 2017 advies uitgebracht over de ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 
1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 
no. GT 30). 
 
Het doel van het ontwerp is om het ouderdomspensioen (AOV) en het weduwen- en 
wezenpensioen (AWW) met 2,31% te verhogen. Met deze verhoging zouden ouderen 
gedeeltelijk gecompenseerd worden voor het verlies in koopkracht dat zij van augustus 2001 tot 
augustus 2016 leden. In deze periode steeg het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie voor lage 
inkomens namelijk met 42,6%, terwijl de AOV en de AWW met 20,2% stegen. De regering vindt 
deze verhoging noodzakelijk omdat naar schatting 80% van alle ouderen geheel afhankelijk is van 
een AOV-uitkering. Zij stelt een ‘bijzondere verantwoordelijkheid’ te hebben voor deze groep. 
De Raad adviseert de noodzaak van de voorgestelde verhoging beter aan te tonen door middel 
van statistische gegevens, die het percentage van 80% onderbouwen. Ook wordt de regering 
gevraagd duidelijker aan te geven wat precies onder deze ‘bijzondere verantwoordelijkheid’ 
verstaan moet worden en of de regering aan andere maatregelen denkt om ouderen te 
ondersteunen. Immers ook met de voorgestelde verhoging blijft het ouderdomspensioen nog 
(ver) onder het sociaal bestaansminimum (het door het CBS berekende bedrag dat iemand nodig 
heeft om rond te komen).  
 
Door de regering wordt aan de hand van een exploitatieprognose gesteld dat de voorgestelde 
verhoging een beperkte impact zal hebben op de financiële positie van het Ouderdomsfonds 
respectievelijk het Weduwen- en wezenfonds. De Raad heeft vragen gesteld over de financiële 
impact over langere termijn, de periode na 2030, rekening houdende met de demografische 
ontwikkelingen.  
 
Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven: 
‘De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het 
onderhavige ontwerp en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn gehouden.’  


