In mei 2012 ben ik met flo gegaan. Op dat moment was van de verhoging van de aow leeftijd nog
geen sprake. Mijn (politie)-flo uitkering stopt op het moment dat ik 65 word. Met 65 jaar en 3
maanden ontvang ik pas aow en mijn pensioen. Ik krijg dus te maken met 3 maanden geen
inkomen en zal dus mijn spaargeld moeten aanspreken om rond te komen.
Doordat mijn pensioen wel op de afgesproken datum ingaat heb ik een te kort. Ik vind dat er de
laatste tijd ruim voldoende wijzigingen in het nadeel voor ons werkenden zijn geweest. Jaarlijks
moeten plannen aangepast worden, ik ben het meer dan zat. Een betrouwbare overheid is ver te
zoeken.
24 maanden rond moeten komen van je pensioen. Wat ook nog belast wordt door een hogere
belastingschijf. Omdat je nog geen AOW er bent. Ik denk dat ik netto er zo'n 32.000,00 bij inschiet,
oftewel 1340 euro per maand.
Er zijn geen financiele gevolgen, ik zal gewoon langer door moeten werken!
Steeds ben ik eenverdiener geweest. Mijn echtgenote thuis voor onze 4 kinderen. Zij hebben
kunnen studeren wat zij wilden en zijn zonder schulden uit huis gegaan. Nooit hebben we een
beroep op sociale voorzieningen hoeven doen. Af en toe was het krap, maar wel te doen. De
kinderen zijn op hun plek, nu tijd voor ons zelf. Pensioen vanaf 60 was ons vooruitzicht, nog wat
krapper als eerst, maar we zouden dat wel gaan doen. Niet alleen pensioen ging achteruit, maar
de grootste klap is de AOW. Voor mij 20 maanden later, voor mijn echtgenote 12 maanden. Samen
32 maanden, keer netto ca. 700 euro = ca. 22.400 euro minder !!! Dat gaat niet zo, en ondanks 45
werkzame jaren moet ik toch nog even verder.
Ik heb nu al een AOW gat van 7 maanden, bij het doorgaan van de laatste regeringsplannen wordt
het dan een gat van wel 9! maanden. Dit gaat mij circa 7500 of circa 10000 euro netto kosten!! Ik
ben met prepensioen gegaan in september 2012 toen de regeling nog niet van kracht was. M.i.v.
sept. 2012 is er voor mij een nieuwe werknemer aangenomen. Mijn man, geb. 02-01-1951, is ook
met prepensioen gegaan in sept. 2012. Zijn AOW gat bedraagt 5 of 6 maanden. Dit gaat hem of
ruim 6000 euro of 7500 euro kosten netto. Dit betekent een inkomenstenderving van circa
13.500. tot zelfs circa 17.500 euro netto!!! Wij komen niet in aanmerking voor de
compensatieregeling.
AOW-gat gaat door deze maatregel voor mij naar 4 tot 5 jaar. Kan ik niet overbruggen. Alsdan dien
ik mijn 50 jarig dienstverband waar te maken waar mij bij aanvang van mijn betrekking is verzekerd
dat dit 40 jaar zou zijn. 10 jaar langer in dit zware beroep lijkt me, gezien de leeftijd, niet wenselijk
zowel geestelijk als lichamelijk. Waar blijft het sociale karakter van onze democratische
samenleving. Het wachten is op de hoofdprijs in de staatsloterij.......................................................
ik ben in 2010 met AFUP thuis gekomen en wist dat ik per april 2015 aow zou krijgen, totdat het
kabinet dus anders besloot. ik heb nu een aow gat van 3 maanden. Dat had toch zeker
gecompenseerd moeten worden. Toen ik dus stopte met wrken was hierover nog niets bekend en
heeft velen met mij volledig overvallen. een alternatief is ere niset en aan het wrken kom ik ok niet
meer met mn 65 jaar..
Ik ga 17400 gekort worden op mijn pensioen voorzieningen, ik ben alleen verdiener heb 42
werkjaren en ben versleten. Ik mag met vervroegd pensioen alleen is het de vraag of wij nog een
fatsoenlijk inkomen overhouden als je op dit niveau gekort wordt. Probeer bij spf mijn pensioen
gat te dichten maar helaas. Zoek het zelf maar uit
Ik zou eerst in december 2016 mijn pensioen/aow-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Nu wordt
dat april 2017. Het is te gek voor woorden dat ik al meer dan een jaar heb moeten wachten op
uitsluitsel hieromtrent. Nieuwe CAO? wat wordt er besloten door onze UITPERS- overheid? wat zijn
de gevolgen voor mijn pensioen als ik toch besluit 4 maanden eerder te vertrekken met
vroegpensioen: wellicht het gemis van duizenden euro's : daar heb ik geen 2 jaar langer voor
gewerkt maar 5 ( VIJF ! ). POLITIEWERK KUN JE NIET EEUWIG BLIJVEN VOLHOUDEN, DAT ZAL ELKE
HUISARTS JE KUNNEN VERTELLEN. Hetzij dat je een baan hebt als vergadertijger en makkelijk kunt
beslissen voor anderenp.s. ondanks verlies wil ik dit jaar december met levensloop voor een jaar,
wat daarna komt...?

Mijn situatie geldt voor mijn partner en dus indirect ook voor mij. Ik heb te maken met de
verhoging van de AOW-leeftijd met 3 maanden. Daarnaast krijg ik ook geen partnertoeslag. Mijn
partner is door faillissement van haar werkgever werkloos geworden en heeft binnen de WW
periode geen werk kunnen vinden. Inmiddels geen uitkering. Dus we leven van mijn pensioen en
de kleine AOW uitkering. Omdat mijn partner in 1952 geboren is zou zij 7 maanden langer moeten
wachten op haar AOW uitkering. Haar pensioenfonds heeft inmiddels bekend gemaakt dat ook zij
pas gaan uitkeren op de verhoogde AOW-leeftijd. Als nu de AOW leeftijd versneld verhoogd wordt
gaan wij dus nog langer wachten op het moment dat zij haar uitkering en pensioen krijgt. Al met al
bijzonder onrechtvaardig. Ik weet niet waar ze in "Den Haag" mee bezig zijn. We zijn het
vertrouwen in de overheid inmiddels al lang kwijt. Onbetrouwbaar is een passend woord.
In november 2010 na 40 jaar werkzaam te zijn geweest bij de politie met FLO gegaan (viel nog in
die regeling). Ging er dus vanuit dat ik op mijn 65e AOW met pensioen zou krijgen. In 2012 werden
de regels in eens veranderd. Een en ander houdt in dat ik 5 maanden geen AOW krijg en met de
versnelde invoering komt er nog een maand bij. Om toch rond te komen moet ik mijn spaargeld
aanspreken. Hypotheek e.d. gaan namelijk wel door. Ht is e ek voor woorden dat tijdens de
wedstrijd de spelregels worden aangepast.ik heb hier uiteraard geen rekening mee gehouden.
Als ik straks alleen rond moet komen van het pensioen en de AOW moet missen kan ik mijn vaste
lasten niet meer betalen. Ik verwacht niet dat de woningcorporatie zoveel inlevingsvermogen heeft
dat ze 2 jaar afzien van de huurvergoeding maar mij en mijn vrouw genadeloos op straat zullen
zetten. Ik kan op dit moment redelijk rondkomen van mijn ABP uitkering maar sparen is er niet bij.
Hoe kan ik zelf dan stappen ondernemen om aan dit debacle te ontkomen?
De overheid pakt mij 2184 euro af. Dit terwijl ik in de vut loop en op het moment dat ik in de vut
ging niet op de hoogte was van deze plannen. Deze later doorgevoerd en kon ik niet meer kiezen
om wel of niet door te werken. Het vervelende is ook nog dat ik nog een gezin heb met twee
kinderen op het vmbo en mbo. Kosten veel geld. Mijn vrouw werkt gelukkig echter van haar salaris
kan echt geen huishouden draaien. Probleem hierdoor is wel dat ik slechts 728 Euro AOW krijg en
een alleenstaande rond de 1200 Euro. Natuurlijk valt voor alles wat te zeggen echter na 45 jaar de
pot vullen is het schandalig dat de ouderen nu zo worden uitgekleed. Een overbrugging. Nee hoor
tot die categorie behoor ik niet. Al was het alleen maar wat de formulieren betreft. Moet bijna een
academische opleiding voor hebben. Jammer dat ons landje zo naar de vernieling is gegaan en is.
Wel anderhalf miljard aan niet te traceren toeslagen. Weg geld ! O, ja dit jaar geen vakantie.
Maakt die staats secretaris KLEINSMA wat uit.
Ook degenen die niet versneld naar de 67 moeten gaan, maar al op 67 gaan (geboortejaar 1957)
kunnen dit niet meer inhalen. Maar heb niet de illusie dat dit iets helpt.
Politieman, 42 jaar gewerkt, in 2011 met prepensioen op basis van toenmalig sociaal akkoord dat
AOW leeftijd pas vanaf 2021 verhoogd zou worden. Echtgenote is 5 maanden jonger, geen
inkomsten. "Alles" was goed voorbereid en hoewel het krap was is de beslissing weloverwogen
genomen. Plotseling verhoging AOW leeftijd voor mij nu met 6 maanden, voor mijn echtgenote
plotseling 9 maanden. Consequentie: ik mis 6 maanden AOW en kan geen gebruik maken van de
compensatieregeling, want mijn pensioentegoed bij het ABP moet ik maar naar voren trekken.
Mijn echtgenote moet door de verhoging negen maanden AOW missen waar we nooit op hadden
gerekend. Conclusie: ik als alleenverdiener heb in het volste vertrouwen mijn keus vier jaar
geleden gemaakt. Herintreden is onmogelijk. Ik mis keihard 15 maanden AOW, reken ruwweg
ongeveer 15 keer 700 Euro = 10.000 Euro !!!!!!!!!!! Ik had mij neergelegd en voorbereid op de
"eerste verhogingsronde", die zou in de geschetste situatie mij ongeveer 7000 Euro kosten. Nu
deze laatste verhoging er bij komt (voor mij 1 maand, voor mijn vrouw drie maanden, betekent dat
nog eens ongeveer 3000 Euro extra. Wat mij het meest stoort is het feit dat van mij in mijn functie
altijd betrouwbaarheid en consequent optreden verwacht werd. Ik heb nu te maken met een
overheid (die ik altijd loyaal diende) die mij echt helemaal in de kou laat staan. Ik ervaar het als
een enorm onrecht en kan daar emotioneel van worden.
Werd jaren geleden al geconfronteerd met een AOW gat, aangezien mijn echtgenote 13 maand

jonger is. Hier had ik al geld voor gereserveerd, echter in 2012 werden wij geconfronteerd met een
verhoging van de AOW leeftijd, zodat het verschil nu ipv 13 maanden 17 maanden is geworden. Als
echter de versnelde verhoging doorgaat wordt dit nu 19 maanden. Mede ook dat wij in een
huurwoning zitten, waar ook de huurverhoging maar doorgaat en dat de pensioenen niet
geïndexeerd worden, is dit een behoorlijke financiële aderlating. Daarom ben ik zeer tegen de
vervroegde verhoging van de AOW leeftijd.
Op 01-01-2011 ben ik als beroepsmilitair met functioneel leeftijdsontslag (FLO) gegaan, dit was een
jaar voordat u de AOW-leeftijd voor mij ophoogde naar 66,5 jaar en hoogstwaarschijnlijk in 2016
zelfs naar 67 jaar. Voor mij persoonlijk is dit niet te begrijpen. U zegt namelijk dat de lasten zo veel
mogelijk moeten worden verdeeld maar na een kleine berekening kom ik er achter dat deze
regeling mij € 18000,- gaat kosten. Dat is 34% van mijn verwachte inkomen. Dit is voor mij
nauwelijks op te brengen. U kunt zeggen, verkoop je huis, maar dat hebben we 12 jaar geleden
juist gebouwd vanwege de ziekte van mijn vrouw. Zij is in de jaren tachtig, in de vorige crisis,
werkloos geworden. Vervolgens zijn er 2 kinderen geboren; kinderopvang bestond hier nog niet en
ik was in die jaren minimaal vier maanden per het jaar op oefening. Toen de kinderen naar school
gingen is zij 9 jaar actief geweest op een openbare school, die zijn bestaansrecht in dit kleine
Rooms Katholieke dorp nog moest bewijzen. Ze is in 1992, dus als huisvrouw, ziek geworden. Dat
betekende géén inkomen of uitkering voor haar en misschien nooit meer de mogelijkheid op enige
vorm van eigen inkomen. Daarom is ze de volgende periode van 9 jaar als vrijwilliger actief
gebleven op diezelfde basisschool. We waren in die tijd noodgedwongen aangewezen op één
salaris: het mijne. Maar na 18 jaar als vrijwilliger actief te zijn geweest kreeg ze op diezelfde
basisschool via de WSW een betaalde baan van 3 uur per week die gaandeweg is uitgebreid naar 7
uur per week en verdient ze in schaal 3 op dit moment maar liefst € 400. De uren verdeelt zij wel
over 2 dagen, omdat het vanwege haar ziekte niet anders kan. Van dat inkomen kan ze net de
ziektekostenpremie en de kapper betalen. Alle regelingen van aftrek, tegemoetkoming of
compensatie van ziektekosten worden ook allemaal afgeschaft. Wat de volgende 9 jaren voor haar
zullen brengen, zij moet namelijk ook tot haar 67 jaar door, zullen we zien. Hoezo moeten vrouwen
economisch onafhankelijk zijn? Kan dat alleen maar als ze gezond zijn? Zij is 59 jaar, maar geeft het
in ieder geval nog niet op. Door haar ziekte zijn we de laatste twintig jaar ook niet meer met
vakantie geweest, omdat we er voor gekozen hebben dat een aangepaste woning, waar je ook
later kunt blijven wonen, belangrijker is. Hadden we hier een vooruitziende blik? Bij defensie is
de regeling zo dat ik op mijn 56e levensjaar met FLO moest, dat was op dat moment geen keuze.
Nadat ik met FLO ben gegaan heb ik een jaar lang een oproepbaantje gehad voor twee dagen in de
week, maar omdat ik nog geen 65 jaar oud was heeft mijn toenmalige werkgever mij na een jaar
niet meer opgeroepen. Een collega van mij, die al wel 65 jaar oud was behield zijn baan. De reden
hiervoor was dat er voor hem geen werkgeversdeel voor zijn pensioenopbouw hoefde te worden
afgedragen. Met andere woorden; ik was te duur. Door de jaren bij defensie voel ik nu dat mijn
gezondheid het niet toelaat dat ik alle baantjes zomaar kan uitvoeren. Ik kan zoeken wat ik wil
maar voor veel werkgevers ben ik of te duur of te oud. De tijd is er op dit moment niet om een
baan te vinden. In de nabije toekomst wordt het pensioen lager en de premie ouderdomspensioen
hoger. Met het vooruitzicht dat ik bij mijn 65e jaar mijn UGM-uitkering stopt en twee jaar lang
geen AOW krijg zie ik het erg somber in. 34% Van je inkomen niet uitgekeerd krijgen valt naar
mijn mening niet onder de lasten eerlijk verdelen.
Begin 2012 gaf ik bij mijn werkgever, toen nog de Regiopolitie Amsterdam/Amstelland, aan graag
gebruik te willen maken van de mogelijkheid per 1 januari 2013 met FLO te gaan. Dit
leeftijdsontslag werd mij eervol verleend. Nadat mijn FLO was ingegaan werd door de politiek
besloten de pensioengerechtigde leeftijd gefaseerd te verhogen. In mijn geval houdt dit in dat ik in
de maand augustus 2015 voor de eerste keer een AOW-uitkering ga ontvangen. Op het moment
dat besloten was de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen bestond voor mij, gezien het
verleende leeftijdsontslag, geen mogelijkheid meer om mijn dienstverband aan te passen aan de
gewijzigde omstandigheden. Ook boden de voorwaarden van het FLO, zonder verregaande

financiële consequenties, geen mogelijkheden om elders een hernieuwd dienstverband aan te
gaan. Navraag leerde mij dat ik niet in aanmerking kom voor een overbruggingsregeling
aangezien het uitgangsmoment niet is de financiële situatie op het moment dat de 65-jarige
leeftijd bereikt wordt maar de financiële situatie een half jaar vóór deze datum. Dus gezien de
hoogte van mijn FLO-uitkering kom ik niet in aanmerking voor een overbrugging. Het komt er dus
op neer dat ik pas in de maand augustus 2015 voor de eerste keer AOW zal ontvangen. hetgeen
neer komt op een inkomensverlies van € 2076,=. Waarvoor dank!
Financiële problemen verwacht ik zeker. Vier jaar geleden ben ik als 85-jarige zonder werk komen
te zitten. Nu dus werkeloos, ZONDER uitkering. Deze groep wordt steeds vergeten. Aan het werk
komen lukt niet meer vanwege de leeftijd. En de overbrugging naar 65jaar met AOW, wordt dus
veel later. Ik moet wel in het onderhoud kunnen voorzien. Ik ben dus volledig afhankelijk van het
inkomen van mijn partner, terwijl de ingangsdatum AOW steeds verderweg komt te liggen.
Hierdoor verwacht ik schulden te moeten maken, die ik nimmer behoefde te maken in mijn leven.
Financiële problemen verwacht ik zeker, omdat langer doorwerken, na zware
beroepswerkzaamheden Politie, niet langer mogelijk zal zijn. Ik zal de keuze moeten maken, om
met een aanzienlijk lager keuzepensioen door te gaan of een jaarlijkse schuld van zo'n € 10.000,op te bouwen.
Ik heb via een pensioenspaarregeling bij mijn pensioenfonds jarenlang gespaard om vervroegd met
pensioen te kunnen gaan. Dat is mogelijk van mijn 60-jarige leeftijd (einde dit jaar). Echter ik weet
niet wanneer ik in aanmerking kom voor een AOW-uitkering. Hoe kan ik plannen als de AOWleeftijd nog jaren in het ongewisse blijft voor mijn leeftijdsgroep?
Nadat ik met pre-pensioen ben gegaan, werd de uitstel ontvangst van de AOW vervroegd en moet
ik, nadat ik 65 jaar zou worden, 5 maanden wachten op mijn AOW. Als de 1e kamer akkoord gaat
met het compromis van verdere uitstel, dan moet ik 6 maanden wachten. Hierdoor ontvang ik
maximaal € 4350 minder inkomsten. Doordat ABP mijn AKP gedurende deze 6 maanden
doorbetaalt, wordt het financiële gat iets minder groot. Mijn eega, die op 7 mei a.s. 65 jaar hoopt
te worden, en nu eveneens met pre-pensioen is, wordt wel flink de dupe (en ik dus ook), want bij
haar stopt de pre-pensioen uitkering en zij ontvangt dan alleen nog haar pensioen, hetgeen
beduidend minder is. Doordat wij beiden al met pre-pensioen waren, toen deze maatregel werd
ingevoerd, hebben wij geen gelegenheid gehad om hiervoor passende maatregelen te nemen. In
totaal lopen wij een bedrag van bijna € 9000,= aan inkomsten mis.
Ik had levensloop gespaard om met 60 te kunnen stoppen. Nu wat ik 1 jaar later met levensloop
gegaan. Men kon niet zeggen hoeveel ik zou krijgen van prepensioen Door al deze onzekerheden.
Als ik het partnerpensioen niet wilde opgeven zou ik 1650 en hebben. Door het sparen voor
levensloop bruto e 500 per maand hadden wel een terugval netto van e 2150 naar e 1900 en dat
ruim 7 jaar lang. Inmiddels ik mijn vrouw overleden en samen hebben wel gelukkig 1 jaar genoten
van de levensloop. nu dit jaar moest ik de levensloop voor 2 mei 2015 laten uitbetalen wat er nog
van was wilde ik mijn oude rechten behouden. Als ik 66 en 4 maanden ben heb ik weer e van 2150
in het vooruitzicht. Door al deze perikelen hebben wel samen onrustige jaren gehad. Weet hadden
nooit levensloop kunnen doen als we een grote hypotheek hadden gehad. Alle regelingen in het
verleden aangegaan ambtenarenspaarregeling en nu levensloop die afgebroken zijn hebben het
vertrouwen om te zorgen voor later teniet gedaan het collectieve in afgebroken en ik begrijp dat
de jeugd niet voor later zorgt. De oude rechten waren 30 zware jaren onregelmatig werken en
levensloop sparen zouden recht geven op 80 procent van het laatstverdiende salaris. Na 5 jaren
werd dat al bijgesteld naar 76,5 procent. Nu ik het nog naar schatting 70 procent. Van het abp
vernam ik als ik na 1 mei 2015 met levensloop zou gaan dat er dan nog eens 14 procent terugval
zou zijn. Als ik dan hoor op het nieuws dat Griekenland zijn pensioen in stand houd voor hun
mensen dan in het offer dat wij brengen wel groot. Ik zal mijn zonen niet meer adviseren te sparen
of voor later te zorgen en geef ze gelijk nu te genieten en niet te wachten tot ze ooit met pensioen
zullen gaan.
Door de versnelde verhoging onestaat een extra inkomenstekort wat door ABP wordt opgevangen,

met als gevolg dat het maandinkomen bij vroegpensioen naar beneden wordt bijgesteld. Dit houdt
in dat ik langer door moet werken en hoewel dit ook door de overheid wordt beoogd, staat dit in
contrast met collega’s die zonder extra tekorten met vroegpensioen konden gaan, dan wel gebruik
konden maken van de riante afvloeiingsregelingen, waarvan Leiding en Ondersteuning vet van
hebben kunnen profiteren. Over rechtsongelijkheid gesproken. Binnen de uitvoering wordt op alle
mogelijke manieren getracht de oudere collega's 'binnen" te houden, geen recht, maar gunst,
garantie op werk/salaris en als er een HPK je plek in zou kunnen nemen, dan moet je hem zelf
zoeken.
Ik ben op 1 april 2011 op 59 jarige leeftijd gestopt met werken. Ik heb vervolgens inkomen gehad
vanuit een regeling geboden door mijn werkgever (politie), levensloopregeling en sinds mei 2014
prepensioen. Mijn echtgenote is gelijk met mij ook gestopt met werken en heeft sindsdien geen
inkomen meer. Toen wij stopten met werken stond de AOW regeling nog op 65 jaar. Ik had
berekend dat wij die tijd daar naartoe goed konden overbruggen. Niet veel later nadat wij gestopt
waren ging de AOW leeftijd omhoog. Ik heb berekend dat dat ons zo'n 18.000 euro gaat kosten !!!
Er staat geen enkele compensatie tegenover. Als de AOW leeftijd nu nog verder versneld omhoog
gaat kan ik dus uitgaan van meer dan 20.000 euro aan gemiste inkomsten. Wij waren al gestopt
met werken en dus niet meer in de gelegenheid om langer door te werken. Waar hebben wij dat
aan verdient ??? Ik reageer wel maar heb geen enkel vertrouwen dat de politiek mij serieus neemt.
Het moge duidelijk zijn dat onze (financiële) toekomstplannen een behoorlijke deuk hebben
opgelopen.
Allereerst staat mijn situatie niet genoemd onder punt 4. Ik ben nl. per 2 januari 2015, 65 jaar en
met pensioen en 3 maanden zonder aow! Ik kreeg geen aow overbrugging en diende dit zelf via
het ABP te regelen. Resultaat: 3 maanden aow misgelopen en 50% door de overheid gekort op mijn
eigen naar voren gehaalde ABP/aow tegemoetkoming. Totaal euro 3200,00 door het toilet
gespoeld. Maar het kan nog erger. Mijn echtgenote krijgt al geen aow partnertoeslag omdat ik net
2 dagen "te laat geboren ben"! Zij wordt 28 augustus 2016, 65 jaar en krijgt haar aow pas 7
maanden later. Totaal euro 5100,00 door het toilet gespoeld. Wordt e.e.a. versneld ingevoerd kost
het nog meer. Voeg ik hierbij de niet uitgekeerde aow partnertoeslag en ik kan een gouden
toiletpot aanschaffen. O nee, ik rekende mijzelf even rijk maar dat is onjuist. Deze bedragen heb ik
misgelopen en kan die uiteraard niet uitgeven. Wordt het toch een ouderwetse poepdoos! Hopelijk
kunt hier nog samen met mij om lachen maar eigenlijk is het in en in triest en creëert de politiek
een nieuwe generatie armen! Ik hoop echt dat de senatoren in de eerste kamer datgene doen
waarvoor zij in de eerste kamer gekozen zijn. Namelijk zonder partijbelangen hun wijsheid en
ervaring aanwenden om hierover een juiste beslissing te nemen.
Wederom achteruitgang in inkomen waardoor ik in financiële problemen dreig te komen.
Met 40 dienstjaren (overheidsjaren) zou ik met de VUT kunnen. Dit zou met 60 jaar zijn. Daarvoor
al 4 jaar bij het bedrijfsleven gewerkt. Door deze nieuwe regeling zou ik nu tot 67 en 3 maanden
moeten werken dit is 18,25% meer dan de oorspronkelijke leeftijd. Telkens moet men maar zien
hoe het gaat opgevuld cq aangevuld moet worden. Het is totaal geen haalbare kaart en de moed
zakt je in de schoenen met dergelijke regelingen.
Ik kan dus nooit op mijn 65 ste stoppen, omdat er een AOW-gat ontstaat van 9 tot 12 maanden.
Mijn pensioen van ABP zal dan flink lager uitvallen voor de rest van mijn leven. Ik werk vanaf mijn
18e non-stop met uitzondering 3 maanden zwangerschapsverlof. Dat betekent dus dat ik bijna 50
jaar gewerkt heb en genoeg premie betaald heb voor mijn pensioen. Waar zijn ze in de Den Haag
mee bezig!!!!!.
Door ziekte (Alzheimer) van mijn vrouw. Had ik de stille hoop "gewoon" met pensioen te kunnen
gaan waardoor wij met zijn tweeen nog iets konden genieten met zijn beiden. Nu ziet mijn
Financiele toekomst er al minder uit door extra kosten die ik moet maken, maar nu ik langer door
moet. Zal dat genieten al snel minder worden, wil ik niet alleen voor haar in de toekomst goed te
kunnen blijven zorgen, maar ook voor mijzelf.
Ik was werkzaam in het primair onderwijs. Nadat ik voor de tweede maal in een burn-out terecht

dreigde te komen, bood de directeur een 'oplossing' aan n.l. de WW-plusregeling (soort
wachtgeld). Dit drukte tegelijkertijd het ziekteverzuim. Het besluit werd in april 2011 genomen. De
einddatum is toen in ons geval bepaald op 65 jaar = AOW-leeftijd. Pas in 2012 werd het voor de
gewone burger duidelijk, dat de AOW-grens daadwerkelijk ging verschuiven. Hierdoor sluit nu de
WW-plus niet meer aan op de AOW. Op reeds eerder genomen besluiten m.b.t. De AOWpartnertoeslag ( in ons geval ook nog eens 9 mnd) konden wij ons nog enigszins voorbereiden,
maar op de snelle verhoging van de AOW kunnen wij niet anticiperen. Het is onmogelijk om als
alleenverdiener 2 jaarinkomens te sparen met een 70 % uitkering. Ons AOW-gat bedraagt
minimaal 24 mnd. Mijn vrouw is al van jongs af aan arbeidsongeschikt en heeft nooit een uitkering
genoten. In de afgelopen drie jaar is gebleken dat ik voor de arbeidsmarkt niet meer interessant
ben. Verder is de informatievoorziening vanuit de verantwoordelijke instanties (bv. SVB)
ontoereikend en niet actueel. De overbruggingsregeling 'lijkt' fraai, maar is slechts voor een kleine
groep van toepassing en zeer pover!! Als je op je 65ste je pensioen naar voren haalt om nog een
toereikend inkomen te hebben, wordt dat op je uitkering in mindering gebracht! Kortom onze
zorgen zijn groot en het zou verstandig en sociaal zijn als de regeling zou aansluiten op de AOWgerechtigde leeftijd zoals dat nu ook bij defensie besloten is. Wij rekenen op jullie
Mogelijk dat de ABP mijn AOW gat gaat dichten, maar dat gaat dan ten koste van mijn pensioen
tijdens de daarop volgende AOW periode. Het is van de gekke, dat dit allemaal maar kan, omdat
een mevr. Klijnsma en/of haar ambtenaren dat vinden. Politiek en werkelijkheid loopt steeds
verder uit elkaar en het lijkt erop, dat onze volksvertegenwoordigers er lak aan hebben en het
totaal niet interesseert hoe het met de Nederlanders gaat. Hun motto lijkt te zijn: "Uw zorg zal ons
een zorg zijn". De financiële gevolgen kan ik nog steeds niet overzien, terwijl dit mij toch al redelijk
binnenkort staat te verwachten. Zo ga je niet met mensen om. Dus NPB, doe er wat aan en dan
niet van die slappe acties, zoals nu gedaan worden om het salaris van politiemensen weer in de pas
te krijgen.
Dat er iets dient te gebeuren om de OAW ook in de toekomst betaalbaar te houden is voor
eenieder duidelijk. Echter de ondoordachte manier welke nu gehanteerd word is een financiële
ramp voor zeer vele alsmede ook voor mij. De totale kosten bij het ophogen van de AOW leeftijd
komt voor mij nu al uit 15 maanden geen alleenstaande AOW = +/- 15800,00 € bij het nieuwe
wetsvoorstel 20 maanden geen AOW = +/- 20150,00 €, indien er geen fatsoenlijk reparatie komt
voor het AOW gat. Hierbij komt ook nog bij dat ik in de periode dat ik geen AOW ontvang wel de
premies over het te ontvangen pensioen dien te betalen, wat bij een gat van 20 maanden geen
OAW nog eens op een inkomsten verlies van +/- 3600,00 € uitkomt. Als de dames en heren welke
zich nu onze volksvertegenwoordiging noemen dit denken te kunnen rechtvaardigen voor iemand
die 33 jaar het land heeft gediend en mede voor hun veiligheid en vrijheid zijn bijdrage heeft
geleverd, zijn deze dames en heren wel ZEEEEEEEER diep gezonken.
ingevolge dienstongeval in 1981 en afkeuring in 1988 invaliditeitspensioen ABP, uiteindelijk
ondergebracht in de WAO. Met aanvullend invaliditeitspensioen ABP en ingevolge het toenmalige
A.R.K.R. een aanvullende uitkering, zogenaamde '18% uitkering', thans genoemd
'nabestaandenpensioen (!? jaja) Ministerie van Veiligheid en Justitie. Niet bekend tot welke
leeftijd: 1 - WAO uitkering ;
2 - Aanvullend invaliditeitspensioen ABP en
3 - 'nabestaandenpensioen' Ministerie van Veiligheid en Justitie worden uitbetaald......
Door de wijziging zal ik 17 (zeventien) maanden later mijn AOW ontvangen. Dat is dan gemiddeld
17 x € 1400= € 23800,--. Zal deze tijd als er geen goede overgangsregeling zal komen rond moeten
zien te komen van mijn pensioen, wat door de crisis en niet indexering vast niet hoger zal worden.
Door dit verwacht ik in financiële problemen te komen, wat in de korte tijd die mij rest spaar je dit
bedrag, met alle komende regelingen die de regering nog in wil gaan voeren, niet bij elkaar. Voor
elke wijziging werd in het verleden een overgangsregeling ingesteld. Jammer genoeg denkt de
regering daar niet aan te hoeven voldoen, Dit in het achterhoofd houdende de staatskas op een
simpele manier te kunnen spekken. Jammer genoeg luistert de regering zogenaamd naar de
vakbonden, maar reageren niet op het verhaal. Eigenlijk moeten we een manier verzinnen om ze

het duidelijk te kunnen maken. Een miljoen vutters en flo'-ers moeten de 1e kamer toch wakker
kunnen schudden. Veel succes
Door de AOW verhoging krijg ik te maken met een inkomensverlies van AOW van ca. 16 maanden
(66 jr en 4 mnd) totaal dus ongeveer 16x 700 euro netto (vanaf 65 jr.) = totaal 10.200 euro netto.
na 49 jaar gewerkt te hebben in overheidsdienst (aanvang dienstverband was 16 jarige leeftijd).
Alle FLO ca VUT regelingen zijn ingetrokken en voor mij niet meer toepasbaar. Dit is een zeer
onredelijke beslissing voor politieambtenaren die daarvan ook nog het grootste deel van hun
dienstverband zwaar en onaangenaam werk hebben verricht.
Pensioen moet zoveel als nodig naar voren worden gehaald. Dit leidt tot een maandelijkse
vermindering van het inkomen. De voorgespiegelde zekerheid dat een pensionering vanaf 60 jaar
zou ingaan is inmiddels ruimschoots losgelaten. Ik zal werken tot 64,5 jr en hoop daarna met
pensioen te gaan. Het nog resterende halve jaar wordt afgedekt door het pensioen. Door
opschuiven van de pensioenleeftijd wordt het pensioengat nog groter! Ik ervaar dit als bedrog en
het steeds maar inleveren van opgebouwd pensioen als akelig voor de gek houderij!
Ik ben werkzaam bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie als executief
politiemedewerker. Op 1 april 1975 ben ik gestart op de politieacademie van de Rijkspolitie.
Inmiddels ruim 40 jaar werkzaam bij de Politie. Destijds werd gezegd dat je na 40 dienstjaren kon
stoppen met werken en gebruik kon maken van de FUT of de TOR tot aan de AOW leeftijd van 65
jaar. Ik heb daar naar uitgekeken maar dan ineens verandert er zoveel dat je niet meer weet wat
de gevolgen zijn. Inmiddels zijn die regelingen er niet meer en is de AOW leeftijd verhoogd tot 67
jaar. Ik heb geen levensloopregeling, daarnaast ben ik door de vele jaren van onregelmatig werken
zo goed als opgeraakt. De energie is op. Ik heb tal van medische klachten en zou graag op korte
termijn willen stoppen met werken omdat het bijna niet meer gaat. Daarnaast heb ik nog drie
studerende kinderen waar ik veel kosten voor moet maken. Ik vraag me af HOE ik de extra 9
werkjaren door zal komen en financieel kan bedruipen om een normaal leven te kunnen leiden. Ik
vraag aandacht voor deze problematiek. Vriendelijke groet, Arnold Vernooij Landelijke Eenheid /
Flexibel Interventieteam.
Aanvankelijk 5 mnd overbruggen zonder mij hierop te kunnen voorbereiden en nu dreigt deze
termijn ineens met een maand verlengd te worden. 6 maanden geen AOW is een flinke
inkomensachteruitgang. Hopelijk komt er een goede en aanvaardbare overbrugging regeling. 6
maanden geen AOW ineen lopende prepensioen uitkering levert een flink financieel probleem op.
3 maanden geen AOW en tevens, (omdat de pensioenen ook aan de AOW datum aangepast zijn) in
principe ook geen pensioen. Ik heb in ieder geval voor dat pensioen 46,5 jaar betaald. Ik heb nu
met het ABP voor die drie maanden een aanpassing geregeld, die verrekend wordt in mijn verdere
pensioen. Ik weet eigenlijk niet of ik voor die 3 maanden ook nog eens een keer de strafkorting
betaal, die ingegaan in voor mensen die na 2 mei met vervroegd pensioen gaan. Bij mij zou dat ook
nog eens 2 maanden -15 % kosten. Ik ben 1 juni 2010 met FLO/VUT gegaan en heb mede door mijn
mantelzorgwerk voor mijn zieke ex-echtgenote en de zorgen voor mijn 91-93 jarige moeder niet
meer de kans gehad om enig betaald werk te doen. Pa na dat mijn ex-vrouw werd opgenomen in
een verpleeghuis en mijn moeder kwam te overlijden kreeg ik meer tijd om aan mij zelf te
besteden. Uiteraard ben je dan te lang (3 jaar) uit de roulatie en te moe om nog iets te gaan
ondernemen in de zin van betaald werk. Ik was 6 dagen in de week bezig met mantelzorg.
In 2010 ging ik op 56-jarige leeftijd als militair met functioneel leeftijd ontslag Los van het feit dat ik
500 Euro (netto) inleverde, verviel ook de vrije geneeskundige verzorging waar een militair recht
op heeft. Het totaal aan inkomen liep hierdoor met 650 euro terug, ofwel, ik leverde een kwart van
mijn netto inkomen in. Ofschoon ik dit van tevoren wist, heeft het ongeveer 2 jaar geduurd
voordat ik hieraan gewend was. Dat was ongeveer het moment dat het kabinetsvoornemen
werkelijkheid werd en de AOW-leeftijd werd verhoogd. In mijn geval resulteerde dit dat de AOW
18 maanden later in zou gaan. Hierdoor zou een AOW-gat ontstaan van bijna € 12.000. Inmiddels
zijn de kabinetsplannen alweer aangepast en is de AOW-leeftijd naar 67 jaar gebracht. Hierdoor zal
mijn AOW-gat geen 12.000 euro, maar naar 16.000 euro gaan. Dit word voor mij - en vele oud-

militairen die in dezelfde positie zitten- een onoverkomelijk bedrag (gat). Gezien het feit dat de
voormalig militair bij het ingaan van zijn UKW-uitkering al een grote aderlating doet, kan daarnaast
ook nog niet van hem of haar worden verwacht een fors bedrag te moeten gaan sparen. Dit is
gewoon onmogelijk! De huidige Uitkeringswet militairen (UKW) is gebaseerd op het feit dat het
pensioen ingaat op de leeftijd van 65 jaar, vermeerderd met de AOW-uitkering. Het kabinet laat de
meeste uitkeringen ( WW, Ziektewet, Wao etc,etc) in stand totdat de leeftijd waarop men recht
heeft op AOW. Waarom dit ook niet voor de UKW geldt is mij een raadsel of hebben alle
Kamerleden liggen slapen bij de behandeling van de wet?
De gevolgen zal zijn dat ik een bepaald geldbedrag mis zal lopen en dat ik daarmee dus geen
aankopen kan plegen voor dagelijks onderhoud. Ik zal dus vanaf nu moeten gaan sparen en geld
op zij leggen om toch de noodzakelijke kosten te kunnen betalen.
Doordat de AOW leeftijd opschuift naar voor mij 66 jaar dien ik 12 maand zelf vanuit de ABP
pensioen te financieren. Totaal is dit ten opzichte van de 65 jarige leeftijd ca 10.000,- euro. Ik ga 1
juli met de 18 maanden regeling, waarna op 64 jaar en 2 maand met keuze pensioen. In de oude
situatie moest ik 9 maand zelf financieren nu komen daar nog 3 maanden bij. Totaal 12 maand ten
opzichte van de oude regeling ( aow op 65 jaar ) Ik geen maatregelen kunnen treffen anders dan
het ABP.
Geschat zal dat neerkomen op een extra financiële schade van bruto 30.000 euro. Dus bovenop
het gat wat reeds ontstaan was door de 1e verhoging. Of ik als gevolg daarvan wel of geen
financiële problemen heb, doet niet terzake. Ik loop op deze manier wederom een behoorlijk
geldbedrag mis waar ik ruim 40 jaar hard voor gewerkt heb. En dat afgelopen week als overheid
maar weer goedvinden dat de grote heren van ING der 30% bijkrijgen aan salaris en de rest wat wij
niet weten.
In 1973 bij de politie gekomen. Men garandeerde toen, dat na 40 jaar er een goed pensioen
beschikbaar zou zijn. Ik zou dan nu al bijna 3 jaar met de VUT zijn geweest. Echter..... vond men
het in Den Haag noodzakelik om deze regeling af te schaffen en de vutlerftijd voor politie te
verhogen naar 60 jaar. De Aowleeftijd bleef echter gelukkig nog op 65 jaar staan, dus op zich nog
geen financiele gevolgen. Toen kwamen ze in Den Haag op hrt geweldige idee om de Aowleeftijd
te verhogen naar 66 jaar en enkele maanden in mijn geval. Echter liep de vervroegde
uittredingspensioenuitkering tot 65 jaar, dus een gat van ruim een jaar. Nu ik bijna van mijn, nasr ik
meen, wel verdiende pensioen kan gasn genieten, wordt de Aowleeftijd weer verhoogd nasr 67 jsr
want ik ben geboren na met 1954. Jammer dan..... zie de 2 jaar maar door te komen of werk maar
door tot 67. Ik weet niet of u enige voorstelling heeft wat politiewerk voor invloed heeft op vooral
de geestelijke weerbaarheid van iemand, maar dit kan gewoon niet.......
Ben nu 61 jaar, mijn lijf kan niet meer de dingen doen die ik voorheen wel kon. Ben nog werkzaam
op straat, VHT verkeershandhaving, en had graag met 62 jaar met pensioen willen gaan. Mijn
vrouw is drie jaar jonger, krijgt dus geen aanvulling mee, we zien de toekomst dus niet zo
rooskleurig in. Wij verwachten financiële problemen omdat ik tot 66 jaar moet werken en geen
mogelijk zie om daarna nog een aantal uren te gaan werken voor extra inkomsten.
Ik kan niet, zoals ik verwacht had met 65 stoppen. Als alleen verdiener is het onmogelijk om in een
paar jaar zoveel te sparen dat ik wel eerder kan stoppen. Ik voel mij als Nederlander behoorlijk
gediscrimineerd. Als ik mag stoppen heb ik 50 jaar gewerkt. In andere Europese landen gaat men,
nu nog steeds veel eerder met pensioen. Zelfs de mannen, kunnen vaak al met 60 jaar stoppen. Ik
vind dat, zolang niet alle Europese landen de AOW leeftijd verhogen naar bijvoorbeeld 65, wij in
Nederland ook terug moeten naar de 65 jaar. Het zou eerlijker zijn om het zo in te regelen dat men
45 jaar moet werken. De mensen die dan doorleren, stoppen later. Nu wordt daar niet naar
gekeken. Komt nog bij dat juist mensen die jong gaan of gingen werken hebben vaak lichamelijk
zwaarder werk.
Met m'n 60 met levensloop gegaan, waarbij ik een gegarandeerde uitkering/pensioen zou hebben
tot....einde. Dus met 65 AOW/pensioen. Nu versneld, waarbij ik n.m.m. een gat heb van 9 a 10
maanden? Hoeveel kost mij dat wel niet per maand of totaal? Plm 700/800 euro????? Heb geen

idee wat ik in die 10 mnd ontvang. Mvrgr Joop Kuipers NPB.
Ben nu 63 jaar. Werk nog steeds als wijkagent en in de weekeinde in de noodhulp. Te oud, niet
goed getraind en geen EHBO. Had ooit gedacht met 40 dienst jaren eruit te mogen gaan. Nu al 41
jaar. Volgens de versnelde Aow kan ik er pas op 66 jaar eruit. Als ik eerder met pensioen zou gaan
( mijn vriendin heeft al pre pensioen ) dan word het allemaal krap. Door iedereen ( ook de regering
toen ) geadviseerd een huis te kopen. Nu tien jaar gelden. Mijn huis staat onderwater. Los niets af (
was toen de mooiste en beste oplossing volgens de banken en ook de regering) Nu kan ik dus mijn
huis niet verkopen ( hoge hypotheek en levens verzekering) en hoop het allemaal te kunnen
volhouden. Werk met daarbij de stress ( 30 jaar nachtdiensten en daarbij alle leed) en dan ook nog
tot 66 jaar blijven werken als dat straks niet al 67 is. Gewoon belachelijk.
Doordat ik nog steeds full time werk zal er niet direct een financieel probleem ontstaan. Echter
doordat het ABP de pensioenleeftijd al gekoppeld heeft aan de aow leeftijd betekent dit in eerste
instantie langer doorwerken. In 2e instantie kijken naar de mogelijkheden om toch wat eerder te
stoppen. Echter die mogelijkheden zijn, mede gezien de info op do 30-04 jl in Apeldoorn (waar
voorlichting werd gegeven door een functionaris van het ABP, een lid van de COR alsmede een coll
van de salarisadm NP) niet bepaald positief te noemen. Eind dit jaar heb ik 45 dienstjaren bij de
politie volgemaakt. En daar komen dus nog een jaar of 3-4 bij als er niet iets ten gunste wijzigt.
Indirect heb ik er dus zeker last van. En mocht er toch nog een mogelijkheid zijn om eerder met
pensioen te gaan dan zal het ook zeker financiële consequenties hebben. En die zullen niet positief
zijn. Dat in die zin wel direct financiële problemen.
twee jaar later pas mijn aow uitkering. ben met mijn 55 gestopt met werken en gestart met
spaargeld opmaken. geen uitkering. Had spaargeld om die 10 jaar te overbruggen tot mijn
pensioen en aow. Moet nu ontzettend besparen om die twee jaar extra te overbruggen.
Ik krijg met de huidige regeling een WAO gat van 4 maanden. Door nu al te sparen zou ik dat maar
net kunnen redden. Mijn ABP inkomen per maand is 725,00 euro. Mijn vaste maandlasten
bedragen 1100 euro. Ik zal het dus financieel niet meer kunnen redden als de WAO datum nog
verder weg komt. Ik voel mij als oud politieman erg genomen en sta machteloos.
Heb ook nog een pensioengat van 17 jaar ivm echtscheiding. Dus inkomensderving
Een minimale schade van 7 maanden a € 728,-- = € 5096,-- wegens een 'opschuiving van 65 tot 65
jr en 7 mnd'. Ik heb dit niet kunnen voorkomen toen ik per 1 juni 2012 (3 jr geleden) met
levensloop, gevolgd door prepensioen, ben gegaan. Wat heb ik misdaan door zo zwaar gestraft te
worden voor 43 jaar actieve 'blauwe' politiedienst ?
Ik ontvang vanaf 22 april - 22 juli 2015 alleen mijn militair pensioen. Ik zal deze 3 maanden moeten
rondkomen van Euro 800,00 per maand. Mijn gezin bestaat uit 4 personen, waaronder 2 sturende
zonen van 17 en 21 jaar. Vanaf 22 juli a.s. zal ik Euro 726,00 ontvangen aan AOW. Ik heb in het
voortraject geld opzij gezet om deze 3 maanden zonder AOW uitkering te overbruggen. In mijn
actieve militaire tijd heeft de Defensie organisatie altijd op mij kunnen rekenen. Nu reken ik op
mijn werkgever om mij deze 3 maanden te compenseren.
Wanneer gaan de ouderen een keer genieten van het leven De jongeren aan het werk zetten en
de ouderen laten genieten van de rest van hun leven wat ze verdiend hebben.
behoorlijke financiële achteruitgang. Gelukkig aanvullend pensioen. Velen van de mensen die het
betreft worden naar bijstandsniveau en nog lager teruggezet. Wordt tijd dat de stekker uit dit
kabinet gaat. Als ze opstappen kunnen ze de elitaire club in Brussel meenemen.
We hadden ons voorbereid op 40 jaar dienstverband en dan uitreden. Dan was voor mij rond de 60
jaar geweest en met levensloop 62,5 jaar. En daar zou dan 5 jaar bijkomen. De meeste mensen
houden met lange termijn gevolgen rekening ivm hypotheek en wanneer kan je partner dan
uittreden. Heel veel collega's die nu nog inzet willen doen worden, gedwongen of anders te
werken( opnemen RPU) of gebruik maken van de 18 maanden regeling. Verder heb je te maken
met functieverandering en dat soort zaken. Heel veel collega's hebben ook nog te maken met
studerende kinderen of andere zaken dus alles hangt met elkaar samen.
Ik ben iemand die in het verkeerde jaar is geboren. Vanaf geboortejaar 1955 is men vaak de dupe

van veel bezuinigingsmaatregelen. Ik werk nu 43 jaar bij de overheid en had gehoopt binnenkort te
kunnen genieten van mijn vrije tijd. Reden om eerder te stoppen is dat er op mijn leeftijd, 60 jaar,
toch wat lichamelijke probleempjes naar voren komen. Maar nu moet ik, door de invoering van de
verhoogde AOW leeftijd zelf 2 jaar extra inkomen overbruggen. Dat gaat dus niet. Ik kan niet op
korte termijn zoveel sparen bij een salaris, dat de laatste jaren NIET verhoogd is. JAMMER DEN
HAAG!!! Mijn stem hebben jullie niet meer.
officieel ben ik op mijn 16e gaan werken, maar eigenlijk al eerder. Toenmalig was het gewoon, om
als kind al een baantje te hebben. ik werkte in een garage bedrijf, waar van een vrachtwagen tot
en met een grasmaaier werd gerepareerd. Het was hard werken, zonder goede voorzieningen,
zoals verwarming en goede hulpmiddelen. Dit uitte zich in versleten rug, schouders en vingers.
Beging 1980, kreeg ik de mogelijkheid bij de Rijks Politie te gaan werken als Verkeersspecialist. Dit
was voor mijn lichaam een stuk rustiger. Na jaren de meest smerige ongevallen te hebben
behandeld, waarbij ik heel veel slachtoffers heb gezien, verpletterd, verbrand, verdronken in
stukken en noem maar op. Ik vond dat ik veel voor nabestaande heb kunnen betekenen in de vorm
van verslaglegging, waarmee deze nabestaande en/of gedupeerde hun recht konden halen. In
middels ben ik 63 en heb in ernstige mate PTSS ontwikkeld. toen ik bij de Politie ging werken kon je
met 58 jaar stoppen met werken, later werd dat 59 en nog later werd dit helemaal geschrapt. Kijk
ik op mijn loonstrook betaal ik nog steeds een deel om eerder te stoppen met werken, echter dit
geld niet meer voor mij. Het is een soort solidariteits premie voor mensen die al gestopt zijn. Ik
ging er vanuit dat ik op mijn 60e wel kon stoppen met werken en van een verdiend pensioen kon
genieten, echter niets is minder waar. Ik heb weliswaar een pensioen opgebouwd, maar dit is een
aanvulling op mijn AOW. Nu wordt stelsel matig de AOW leeftijd opgeschroefd, waardoor het gat
naar mijn uiteindelijke pensioen alleen maar groter word. Ik heb mij hier niet op voor kunnen
bereiden, door extra te sparen. Alle goede vooruitzichten die er waren zijn inmiddels afgeschaft,
waardoor er een leeftijdsgroep is ontstaan, die genoodzaakt zijn door te werken. Er wordt al
gesproken over een grijze brigade bij de politie. Ja zegt men dan, zoeken we voor deze groep
aangepast werk, maar in de periode van reorganisatie is dat ver te zoeken. En over een wankel
sociaal statuut wil ik helemaal niet praten. Deze groep is kwetsbaar waarbij langdurige zieken zijn
te betreuren. Daarnaast houdt deze groep plaatsen bezet voor jongeren die graag bij de politie
willen werken. Snapt de overheid dit niet, of kijkt de overheid alleen naar geld. Ik vind het meer
dan schandalig hoe de overheid met mensen omgaat. Waar is onze verzorgingstaat gebleven.
Begonnen op 18 jarige leeftijd al als agent en nu inmiddels 41 jaar en minimaal 2 regelingen later
behoorlijk de balen van mijn werkgever. In 1e instantie was pensioen gepland op mijn 58 jaar, toen
wat later op mn 60e en nu; jawel op mijn 67 jaar. Was het nog heel even 66,9 nu inmiddels 67
maar wat maakt die 3 maanden nog uit op op een werkzaam leven van straks 49 jaar (ja inderdaad
negenenveertig jaar) of te wel 9 jaar later dan de regeling toen ik begon als agent. Mijn hele
werkzame leven, tot op heden aan toe, ben ik actief in operationele functies (incl bit ed)zelfs
zonder langdurige ziekteperiodes. Kortom; welke regeling dan ook is een vermindering van mijn
welbevinden en vermoedelijk ook van mijn levensverwachting als je 9 jaar langer moet
doorwerken. Vraag mij even niet wat ik van mijn werkgever; de overheid vindt.
1500 EURO Minder inkomsten. Geen partnertoeslag. Partner is van 1954 krijgt ook te maken met
extra verhoging van 2 maanden. Haar pensioen gaat pas in op 27-11-2020 i.p.v. 27-6-2020. Partner
heeft een piep klein baantje in de Thuiszorg ( nog wel ) Partner heeft weinig tot niets pensioen
opgebouwd. Is dus volkomen afhankelijk van haar partner. Overheid is onbetrouwbaar. Mevr.
Klijnsma u weet wat belangrijk is in het leven. Voor iemand met een lichamelijk ongemak is
onafhankelijkheid het grootste goed. Wilt u weer terug naar de tijd van vroeger. Mijn oma moest
wel trouwen, niet omdat ze zwanger was maar omdat ze weduwe was van een ZZP er. We spreken
van de begin jaren vijftig. Met vriendelijke groet, Fam.Simons
Bovenop de eerdere AOW verhoging. Ik krijg gewoon 5 maanden gen AOW. Heb samen met mijn
vrouw beiden mer dan 40 jaar AOW betaald, dubbel dus en zou nu AOW krijgen. Ze stellen het
voor mij gewoon 5 maanden uit. Hoe moet dit dan? Los je zelf maar op. Mijn vrouw krijgt zelfs 9

maanden geen AOW. Bij elkaar 14 maanden x 600 . Bij de politie noemen we dat oplichting,
diefstal en bedrieglijke bankbreuk. Stelletje...... Laat maar. Hoewel niet meer voor mij jongens,
voer actie en doe het hard.
Een langere tijd die ik of moet doorwerken in een fysiek zwaar beroep, of een langere tijd dat ik
een gat tot aan de AOW met eigen middelen zal moeten opvullen. Door een scheiding heb ik geen
eigen middelen hiervoor ter beschikking meer.
De versnelde invoering geeft mij een financieel gat van rond de 1500,= euro. Dit geeft voor mij een
financieel probleem om de levensstandaard op peil te houden en de hypotheek te kunnen betalen.
Wij worden steeds maar gepakt door de regering. Bezuiniging op bezuiniging en dan dit ook nog
Compensatie CAO en de nieuwe CAO blijven uit. Hardwerkende mensen die dit land hebben
opgebouwd moeten steeds meer uit eigen zak betalen. En de bonus culturen- ook bij de overheidwordt niet effectief aangepakt. Ik voel mij belazerd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al is het maar 1 tot 3 maanden maar na 43 jaar gewerkt en dan toch een gat.......
Ik had maar 1 maand te verduren dat ik geen AOW kreeg, doch ik vind het bijzonder triest hoe er
met de mensen wordt omgegaan. Eerlijk gezegd ik geloof er niets van. We worden belazerd en
bedonderd door dit kabinet. Alles wordt met een lach van tafel afgeveegd, schandelijke man die
Rutte. Hij heeft zijn schaapjes wel op het droge. Walgelijk!!!!
Op dit moment nog niet zichtbaar, maar gezien het asociale beleid van deze regering zal het ons
weer veel geld gaan kosten. Ik denk dat ik wel in de problemen komt, het werk van mijn vrouw is
ook niet zeker meer. (kinderopvang en 60 jr) Kan het nog slechter in dit land, andere eerst en je
eigen volk het laatst.
M.i.v. 01-08-2010 werd aan mij na 43 jaar politiewerk, tot het einde in uniform in
volcontinuedienst in een binnenstadsbureau van één van de vier grote steden, FLO toegekend
onder FPU voorwaarden. Op die dag meende ik nog dat ik bij het bereiken van mijn 65e verjaardag
AOW en pensioen zou krijgen. De overheid veranderde echter de regels en koos mijn geboortejaar
uit om niet alleen de AOW datum op te schuiven maar ook het partnerpensioen af te schaffen. De
SVB heeft mij in 2015 toen ik AOW aanvroeg laten weten dat ik niet in aanmerking kom voor een
AOW overbruggingskrediet omdat mijn bruto maandsalaris in 2013 hoger was dan 3 x het bruto
minimumloon. Het ABP heeft besloten om m.i.v. 1 mei 2015 met het toekennen van pensioen de
uitgestelde AOW datum te volgen. Dit houdt in dat ik na mijn 65e verjaardag drie maanden geen
AOW en drie maanden geen pensioen krijg. Het ABP wil dat wel repareren door een
overbruggingsregeling aan te bieden maar die betaal ik helemaal zelf en is dus een HELE DIKKE
VETTE SIGAAR UIT EIGEN DOOS. Pas drie maanden na mijn 65e verjaardag ( dat is over 10 weken)
krijg ik van de SVB eind november 2015 een bedrag van € 586,56 (Uw partner heeft nog geen
AOW, u krijgt geen partnertoeslag) , Door dat gekl@@t met de afschaffing van de partnertoeslag
en het opschuiven van haar AOW datum krijgt mijn vrouw pas over 2,5 jaar haar eigen AOW
toegekend Denken ze nu echt dat ik en mijn vrouw hier 2,5 jaar lang van kunnen leven. 10
weken voor mijn 65e verjaardag kan het ABP zelfs nog niet bij benadering aangeven hoeveel
pensioen ik netto per maand ga krijgen in november 2015. Sinds ik dit weet ga ik niet meer op
vakantie, Wij gaan niet uit, niet uit eten, de verwarming gaat in de winter om 20.00 uur op 17
gaden. Mijn fiets is 35 jaar oud. Verder ik koop meestal etenswaren waar een stickertje op zit van
35% of 50% afprijzing ( i.v.m. de datum) en heb ik uit een krantenwijk en diverse folderwijken om
mijn ouwe sok te vullen. Zowel mijn vrouw als ik zijn opgegroeid in de jaren 50 in grote gezinnen
Dat heeft mij en mijn vrouw geleerd zuinig te zijn, geen geld uit te geven dat je niet hebt en altijd
te sparen en te zorgen voor een buffertje voor de toekomst. Wij redden het de komen de jaren
wel maar zijn verschrikkelijk boos op deze en de vorige regeringen en stemmen ons stemgedrag
daar ook op af.
Ik moet een groot bedrag inleveren om eerder met pensioen te kunnen gaan. Ik werk al 43 jaar bij
de politie Amsterdam en heb het nodige mee gemaakt in al die jaren. Ik ben nu 61 jaar en wil graag
stoppen met werken als ik 63 jaar ben dan heb ik 45 jaar gewerk ( ik kon destijds stoppen op mij 57
jaar na 40 dienstjaren). Ik kan begin volgend jaar mijn levensloop inzetten voor 15 maanden zodat

ik op mijn 63ste kan stoppen. Nu er nog eens 9 maanden bij komen voor ik mijn AOW krijg kost dit
mij dus weer geld ( 90 euro extra ) Een diender kan niet tot zijn 67 ste jaar door blijven werken in
uniform en in onregelmatige dienst. SCHANDE!!!!
Twee weken nadat ik na lang wikken en wegen aan mijn Levensloopregeling begon met
aansluitend ABP Keuzepensioen, werd ik geconfronteerd met de eerste verhoging van de AOW
leeftijd! Dat dit grote financiële gevolgen heeft laat zich raden! Deze eerste verhoging betekent
voor mij 7 maanden later mijn AOW te gaan ontvangen. De volgende stap betekent zelfs dat ik 9
maanden later mijn AOW leeftijd bereik!!! De exacte financiële gevolgen heb ik niet berekend
omdat ik daar zeker chagrijnig van zal worden en buikpijn van ga krijgen! Ik heb dit nooit kunnen
voorzien en vind het absurd en onrechtvaardig dat ik hiermee geconfronteerd ben.
Na jarenlang in de veronderstelling te hebben geleegd dat ik als politieman uiterlijk op mijn 60-ste
kon stoppen met werken ben ik nu met 45 dienstjaren nog steeds werkende. Nu stoppen met
flexpensioen is financieel niet haalbaar. Ik moet door. Het verhogen van de AOW leegtijd is
uiteraard killing in dit verband. Respectloos behandeld door mijn werkgever voel ik mij!! Van het
sociaal statuut rond de politiereorganisatie hoef ik ook niets te verwachten!!
Op de leeftijd van 17 jaar ben ik begonnen deel te nemen aan het arbeidsproces. De start van
aanvang bij het bedrijf waar ik thans nog werk was 8 juli 1968. Gezien mijn huidige leeftijd en het
aantal arbeidsjaren die ik inmiddels heb vervuld ,zou het redelijk zijn dat ik na 47 arbeidsintensieve
jaren eindelijk van mijn welverdiende AOW zou kunnen genieten. Het voorstel van de
staatssecretaris is daarom in mijn geval niet te verteren.Zij zou zich zeker moeten afvragen hoe
zwaar de laatste arbeidsjaren voor werknemers zijn. Daarom ben ik persoonlijk tegen het voorstel,
bovendien is het raadzaam mijn plaats in te laten nemen door een jongere werknemer...
Niet allen het verhogen van de AOW leeftijd en het versnelt verhogen daarvan is een groot
probleem, maar ook het in het verleden afschaffen van het premiesparen en spaarloon is een grof
schandaal. Hiermee kon gespaard worden om dergelijk gaten te overbruggen, maar afschaffen
daarvan evenals levensloopsparen was pure diefstal van arbeidsvoorwaarden. Daar hebben we in
het verleden het recht op extra vrije dagen voor het werken tijden zon en feestdagen alsmede
ATW dagen voor ingeleverd. Daar hebben niets voor terug gekregen en nu ook nog een AOW gat,
wat de werkgever weigert te repareren. We hebben hier te maken met een uiterst onbetrouwbare
overheid.
Ik ben te laat geboren om gebruik te kunnen maken van de levensloop. Eerder is het uittreden na
40 jaren arbeid afgeschaft. Dat betekend dat ik 10 jaar langer moet werken, geen levensloop heb
dus de volledige tijd uit moet zitten tot mijn 67e levensjaar (of zoveel langer als de politiek gaat
willen.) Eerder stoppen levert problemen op met lopende hypotheek. Bij eerder stoppen met
werken, vooruithalen van pensioengelden, is onvoldoende om hypotheek te kunnen blijven
betalen. En bedankt!
Heb van de regiopolitie Zeeland ( n.a.v. dienstongeval van 8 mei 1995) alsnog een ontslag gekregen
op 1 december 2012. Ik krijg hierdoor minder salaris, geen bevordering en geen salaris verhoging,
Ik kan niet niet vervroegd pensioen en heb nu een pensioengat van bijna 3 jaar.
Tot enige tijd geleden kon ik met pensioen bij het bereiken van 40 dienstjaren, dus 57 jaar. Tgv
deze onbetrouwbare overheid mag ik nu al door tot 66 1/2 dus met een AOW gat van 1 1/2 jaar.
Daarnaast kost het mij heel veel ouderdomspensioen als ik pre-pensioen zou nemen. Men heeft
ook deze regels snel even gewijzigd door bij gebruikmaking van het prepensioen het
ouderdomspensioen vanaf de pensioenleeftijd (was 65) onevenredig te korten. Door deze laatste
onrechtmatige verhoging van de AOW leeftijd, moet ik dus nu 2 jaar AOW , ongeveer € 15000,00
zelf financieren. Dat is geld dat ik niet heb. Deze onbetrouwbare werkgever wordt bedankt voor
het eenzijdig uitkleden van mijn pensioen en AIW.
Ik ben na in 2002 bij de bank vertrokken te zijn met een afkoopsom. nog 8 jaar werkzaam geweest
bij de politie. In 2010 ben ik gestopt bij de politie en kon met spaargeld, afkoopsom en goedkoop
leven het redden tot mijn 65 jaar, dan krijg ik AOW en Pensioen dacht ik. Nu moet ik 2 jaar extra
overbruggen en meer belasting betalen ook over de afkoopsom. Ik denk dat ik hierdoor 2 jaar

AOW mis en nog extra belasting over het pensioen en extra kosten zorgverzekering moet betalen
in totaal tussen de 30.000,00 en 40.000,00 euro minder wat ik te besteden heb dan ik in 2010 toen
wist. Toen ik besloot te stoppen, omdat ik toen ook niet geheel gezond was en niet op mijn plek
zat. Ik zou het misschien nog net redden, maar mis het geld toch wel erg. Alles bij elkaar mis ik
veel en betaal ik veel meer aan de crisis dan de rest van Nederland.
Als de minister zijn plannen doorzet, zal er zeker voor de nu werkende mensen in Nederland een
groot AOW gat komen, en zijn de gevolgen voor deze mensen niet te overzien. het is onmogelijk
om op zo'n korte tijd nog dit te overbruggen. Het is toch al zo dat wij de werkende mensen in
Nederland het aow gebeuren in stand moeten houden. Het is gewoon een grote schande dat de
mensen die gezorgd hebben dat wij een aow hebben, zo gekort worden op dit moment. Denk
daar maar eens over na, deze mensen die nu genieten van hun aow-tje, worden al aan alle kanten
gekort, maar men vergeet dat deze generatie er voor gezorgd heeft in de jaren 60-70, dat wij nu zo
kunnen leven in Nederland......SCHANDE GEWOON. DENK DAAR MAAR EENS OVER NA
REGERING.......
Ik ben alleen verdiener mijn vrouw is 5 jaar jonger dan mij dit was nooit geen probleem tot dat ik
stop met werken wat ik graag wil maar dan komen we financieel in de knel, ik werk vanaf mijn
vijftiende in de bouw ik vindt het wel genoeg nu laat de jongeren het nu maar doen.
Sinds juni 2004 met FLO. Krijg uitkering gewezen militairen (UGM) tot 65 jarige leeftijd is bereikt.
Dat betekent dat ik 15 maanden geen inkomen heb. Nu verdien ik iets bij als taxichauffeur, met
beperkte pas, zolang als het duurt. De zorgkosten moeten ook steeds minder. Taxivervoer zal ook
steeds minder worden vergoedt. dus daar verdwijnen nu al banen. Over 4 jaar misschien helemaal
geen inkomsten meer. Verder is er ook nog het verdringingsverschijnsel. Meer vrijwilligers en
minder vaste krachten en/of flexwerkers. Daarnaast verdringen mensen die een uitkering hebben
zoals WW en WAO ook steeds meer functieplaatsen. Dat zijn voor werkgevers gesubsidieerde en
dus goedkopere werknemers dan "gezonde" zeer flexibele overige werknemers die niet
gesubsidieerd worden. Of ik dan in aanmerking kom voor de overgangsregeling is nog niet zeker.
De vraag is of je dat moet willen. Het dient altijd terugbetaald te worden. Dan krijg je nog minder
dan je al zou krijgen. Het zou fijn zijn als politici nu eens doordachte plannen maakten. En niet
steeds de rekening als "straf of onbedoeld neveneffect" keer op keer bij de minst draagkrachtigen
of middeninkomens neer legden. Je mag toch verwachten dat academici verder kijken dan hun
neus lang is en de gevolgen van hun beslissingen zéér goed overwegen. Dat wordt van de bevolking
ten slotte ook verwacht.
ja ik verwacht financiële problemen. mijn man heeft al aow. dat is geen vetpot.ik kan de huur niet
op brengen en andere bij komende verplichtingen
Ik krijg een AOW-gat van 1,5 jaar. Gevolg is dat ik 1,5 jaar op een houtje moet bijten tezamen met
mijn vrouw (ruim 1 jaar jonger dan mij). Het gemis van dit geld kan ik onmogelijk in de komende
jaren nog bij elkaar sparen of werken. Minister, je wordt bedankt.
2 jaar lang geen aow alleen pensioen van ABP. hoeveel is dat dan 500 euro pm als ik 65 word. waar
moet ik dan de rest weghalen om de huur etc te betalen. want de ugm uitkering stopt toch met 65.
crimineel worden of zoiets na 40 jaar marechausse werk. echt schandalig dit.
Ben als ex-marechaussee, wmr.I "Speccer", op 01-01-2013 naar huis gestuurd met UGM en het net
ingaande AOW-gat van 2 jaar. Je komt thuis met 73% van een "statistiek-loon". Echter als je alle
toeslagen en vrije geneeskundige kosten e.d. mee telt mag je blij zijn netto met 50% thuis te zitten.
Mijn vaste lasten zijn al meer dan dit. Heb hierdoor veel verzekeringen e.d. drastisch moeten
verlagen of moeten opzeggen. Snoep nu ons bescheiden spaarcentje op en moet dan mijn nog niet
afbetaalde huis, auto e.d. gaan verkopen. Ons sociale leven is geheel voorbij. Alle verenigingen,
uitjes, vakanties of zelfs een krantje e.d. zijn niet meer mogelijk. Het advies was om nu??? te gaan
sparen voor het AOW gat van 2 jaar en te genieten van onze "oude dag"?? Het ergste is dat ik nog
lang niet wilde stoppen met werken. Had een unieke functie en kon in alle opzichten nog met de
jeugd mee. Er zal onherroepelijk een punt komen dat wij moeten gaan teren op de samenleving of
onze kinderen. Bij het laatste grote onderzoek in 2000 was de levensverwachting van de

mannelijke militair nog 13 jaar minder dan de burger. Zal nu langzaam minder worden maar toch
nog een meevallertje voor de regering in deze donkere tijden
Ik ben als 1e luitenant van de Koninklijke marechaussee met vervroegd pensioen na bijna 36 jaar
inzet voor Nederland. In die tijd ben ik naast mijn dagelijks werk voor de marechaussee, de politie
in Amsterdam en de recherche op Schiphol ook ingezet voor (vlieg)rampen, gijzelingen, kapingen,
grootschalige ordeverstoringen, stakingen en buitenlandse vredesmissies. Defensie vond dat ik te
oud was om nog langer in werkelijke dienst te blijven en gaf mij een UGM uitkering die afloopt
wanneer ik 65 jaar word. Dat is dus over drie en een half jaar. Ik zou vanaf dat moment mijn AOW
krijgen, aangevuld met mijn pensioen, waarvoor ik totaal bijna 50 jaar heb gewerkt. Nu besloten is
de AOW leeftijd te verhogen, stopt mijn UGM uitkering op 65 jarige leeftijd en ontvang ik alleen
mijn pensioen aanvulling. Zoals het er nu voor staat krijg ik pas AOW op 66 jarige of 66 1/2 jarige
leeftijd. Dat betekent dus dat ik 1 tot 1 1/2 jaar lang geen UGM of AOW krijg. Dat betekent dus
anderhalf jaar nagenoeg geen inkomen!. Toen ik in 1974 startte bij de overheid heeft niemand mij
daarop gewezen of heb ik daar maatregelen voor kunnen nemen. Plotseling, aan het einde van de
rit, verandert de overheid, eenzijdig, de regels waarvan ik en vele met mij, het directe (financiële)
slachtoffer dreigen te worden. Ik vind dat ik als defensie medewerker, die verplicht werd te
stoppen met werken en vooral in het civiele takenpakket is ingezet met gevaar voor eigen leven,
nu door de overheid aan de kant wordt gezet. 36 jaar lang heeft de overheid een beroep op mij
kunnen doen omdat ik 24 uur per dag in dienst was. Nu laat die zelfde overheid mij vallen als een
baksteen en brengt mijn toekomstige financiele positie in gevaar. Overheid ik vraag U, laat mijn
UGM uitkering doorlopen tot mijn AOW leeftijd, of geef mijn categorie als uitzondering op de
regels AOW op 65 jarige leeftijd, zodat het ontstane AOW-gat wordt overbrugd. Ik vind dat ik dat
verdiend heb.
Een behoorlijke en niet aanvaardbare inkomensdaling. Buiten het zogenaamde aow gat heb ik ook
nog te maken met een aardig hoog bedrag wat ik van mijn pensioen moet afdragen aan mijn ex
vrouw voor de "huwelijkse periode" Met andere woorden er blijft een heel erg laag bedrag over
van mijn pensioen waar ik zou van moeten leven. Dit gaat zelfs m.i. onder bijstandsnorm.Door
diverse omstandigheden heb ik binnen een nieuwe relatie een nieuwe hypotheek aan moeten
gaan en heb mijn huis zeker niet afbetaald.Dit in tegenstelling tot veel leeftijdsgenoten in mijn
omgeving waar ik vaak hoor dat ze hun huis hypotheekvrij hebben van een eerder gekocht
premieA/B/C huis. Ik heb sowieso al een jaar langer doorgewerkt en kon dit niet langer meer doen
daar ik er perse uit moest en ook niet meer kon reageren op mijn toekomstig AOW-gat door
vrijwillig langer door te werken. Het is ronduit schandalig dat een kabinet hier aan meewerkt en
voorbij gaat aan het feit dat ik meer dan 38 jaren heb gewerkt voor defensie als militair in dikwijls
lastige en moeilijke omstandigheden .Ik heb hier te weinig tijd voor gehad om mij voor te bereiden
op een later AOW.
Ben opgezadeld met een aow gat van 2 jaar. Moest met 56,5 jaar verplicht stoppen. De
voormalige Koningin stuurde mij bericht dat ik niet verder in aanmerking kwam voor een functie
en dat ik verplicht mijn werkzaamheden moest staken. As niet min kleine maar opgelegd. Daarna
werd bepaald dat de aow leeftijd naar 67 jaar ging. Ik krijg mijn ukw uitkering echter tot mijn 65e
levensjaar . Ik verschil in leeftijd met mijn Echtgenote 3 weken, dus voor haar geldt het zelfde.
Door deze maatregel zijn we financieel daarom Zwaar getroffen, omdat we beide zijn betrokken in
deze problematiek. Moeten nu spaarzaam zijn om de twee extra jaren te overbruggen. Zal er om
hangen of we in financiële problemen geraken, temeer daar mijn echtgenote ernstig ziek is
geworden met veel kosten voor medicatie en behandeling. In plaats van te genieten van de flo heb
je nu maandelijks zorgen. Onrechtvaardig, oneerlijk om zo maar de spelregels te wijzigen zonder
overleg of enige compensatie.
Ik verwacht problemen om dat ik een AOW gat heb van 18 maanden. 18 maanden maal €1000,00
reken maar uit Ik heb Defensie verzocht om langer te mogen werken maar dit is afgewezen, dus de
wil was er wel om langer te werken maar het mocht niet. Ik voel me dan ook slachtoffer van dit
regeringsbeleid.

Natuurlijk krijg ik te maken met een financieel probleem. Ik heb op late leeftijd kinderen gekregen.
Deze zijn nog allebei thuis en studeren. Ik bezit een duur huis met een aflossing vrije hypotheek.
Die kosten gaan ook steeds hoger worden en de aftrekregelingen minder. Daardoor heb ik geen
mogelijkheid om geld te sparen voor het dichten van mijn AOW gat. Ik vraag gewoon aan de
Minister van Defensie of hij mij op mijn 65 ste verjaardag weer in werkelijke dienst wil roepen. Zo
niet dan heb ik mijn marechaussee uniform nog en ga ik op straat bonnen uitschrijven om mijn
pensioenuitkering aan te vullen.
Mijn financiële gevolgen zijn dat er te weinig tot geen geld overblijft om de lopende rekeningen in
de tijd van het AOW gat te kunnen voldoen. Drie maanden ruim 700 euro minder is niet niks. Ben
militair bij de Luchtmacht geweest met twee uitzendingen voor volk en vaderland. De dienst zat er
voor mij in december 2005 er op met de gedachte dat ik bij het bereiken van 65 jaar Pensioen en
AOW zou ontvangen. De verhoging van de AOW leeftijd zou voor mij geen invloed hebben. Door
de versnelde verhoging van de AOW leeftijd welke de laatste jaren heeft plaatsgevonden valt er
voor mij ook een AOW gat te overbruggen. Om een bijverdienste te kunnen aannemen is niet
gelukt aangezien ik nu last van artrose heb en in 2011 aan kanker ben geopereerd, (met succes
overigens). Heel lastig om op deze leeftijd met de gebreken een bijverdienste te kunnen
bemachtigen. Het is toch zeer pijnlijk om na 34 dienstjaren met de gemaakte beloftes over
pensioen en AOW te merken dat het pensioen een stuk lager uitvalt o.a. door geen indexatie en
veranderende belasting stelsels en voor mij “maar” drie maanden zonder AOW te moeten stellen.
Als men dit men dit 20 jaar eerder had geweten was er nog een mogelijkheid om of te sparen of
een andere baan te zoeken. Het is toch zeer pijnlijk dat na 34 jaar loyaal, plichtsbetrachting, trots
op de baan, vertrouwen in de defensie, inzet, en uitzendingen nu dusdanig in de steek gelaten te
worden door de regering.
Verhoging 1: Na 39 jaar als militair bij Defensie gewerkt te hebben (inclusief een verplicht extra
jaar i.v.m. Functioneel Leeftijds Ontslag ophoging) in augustus 2010 met FLO gegaan. Verhoging
2: Op dat moment was er bij mijn weten, geen sprake van dat de AOW leeftijd opgehoogd zou
gaan worden. Rutte 1 gaat mij een AOW gat van 15 maanden bezorgen. Verhoging 3: Rutte 2 wil
nu de AOW leeftijd nog eerder ophogen, en zal mij daardoor weer een extra AOW gat van 9
maanden bezorgen. Financieel gaat ons dit 24 maanden AOW uitkering kosten. Verhoging 1: 15
maanden x € 740 = € 11109 Verhoging 2: 9 maanden x € 740 = € 6665 Totaal dus € 17774 en daar
komt nog 2x AOW vakantie-uitkering bij. Hoe wij deze periode van twee jaar zonder AOW
moeten overbruggen, moeten we nog maar zien. Van de SVB-overbruggingsregeling kan ik geen
gebruik maken, geboren na 31-12-1953 en voldoe ook niet aan de voorwaarden. De ABP AOWoverbrugging is een sigaar uit eigen doos die je zelf betaald door een lager ABP pensioen de rest
van je leven. De partner toeslag is indertijd ook al afgeschaft, gaan we dus ook al niet meer
krijgen. Tel daarbij op dat ons ABP pensioen momenteel ook al 9% achterloopt door gemiste
indexeringen, de greep in de ABP kas, en de dit jaar opgelegde verminderde pensioenopbouw,
waardoor het straks uit te keren pensioen ook fors minder is geworden dan gedacht. Het enige
wat men al een paar jaar “vergeet” te verhogen, is ons salaris c.q. de UGM uitkering. Al deze
maatregelen hebben dus erg grote financiële gevolgen waarmee dus uiteraard niet gerekend was.
ik ben in 2012 met prepensioen gegaan ivm oogklachten toen werd ineens de aow leeftijd
verhoogt ik moet nu5 maanden of 6maandenenkel met mijn ouderdomspensioen zien rond te
komen ik zit net te hoog voor een overbruggingsregeling ben in 1950 geboren daardoor vervalt
partneruitkering mijn vrouw is geboren in 1954 en heeft geen inkomen daarom lopen wij eerst 42
maanden dan57maanden nu met nieuwe aow leeftijd 62 maanden geen partneraow kan mischien
bijstand krijgen voor mijn eerste 5 of 6 maanden maar misschien mot ik eerst mijn
bankspaarbedrag voor eerste aow gat 42maanden opeten bijsparen is niet meer mogelijk omdat
sinds 2013 het pmt pensioen met6 procent is verlaagd +wul belasting +dure huurverhoging+nog
veel meer alles bij elkaar kost dat ons ongeveer 50000 euro fijne oude dag . ps ik heb geen aow gat
maar vier aow gaten in korte tijd .
Op datum FLO (december 2011) nog de wetenschap dat ik tot mijn pensioen zou kunnen rekenen

op de FLO uitkering. Edoch kort daarna veranderd de wereld en zoals het nu lijkt zit ik bij het halen
van de pensioengerechtigde leeftijd, meer dan 2 jaar zonder AOW moet zien rond te komen. Ik
heb al verschillende sollicitaties gedaan maar in deze tijd zit er geen enkele werkgever te wachten
op iemand van bijna 60 jaar. Ik vindt dit een minachting van de militairen die jarenlang hun best
hebben gedaan voor onze samenleving namens onze regering. Ik voel mij in de steek gelaten door
hen en met name door de minister van Defensie.
Dit is ongehoord. Eerst werd de partnertoeslag van de AOW ingevoerd. Dit werd tijdig bekend,
waardoor men zich hiervoor kon indekken. Ging met 55 jaar en 3maanden verplicht met FLO. mij
werd voorgerekend wat mij te wachten stond. Hier kon ik mee leven ondanks het feit dat ik maar
73% kreeg. De overheid kreeg het moeilijk. En wat is dan makkelijker dan de ouderen te pakken.
Eerst de Aow verhogen van 65 jaar naar 65 jaar en 5maanden. Dit wil zeggen 5 maanden geen
AOW en alleen pensioen. Als volledige verrassing moet de AOW versneld verhoogd worden. Nu
voor mij naar 65 jaar en 9 maanden. Dit alles als dank voor 38 jaar bij defensie werken.
Iedere maand dat ik moet wachten op AOW kost mij en elke defensiemedewerker meer dan 750,euro tot nu toe was dat 7 maanden dus meer dan 5000,- euro en als de nieuwe ophoging er nog bij
komt nog veel meer volledig onterecht
1 jaar en 9 maanden later mijn pensioen 7000 netto tekort. En dat met een WAO uitkering.
Schandalig mevr.Klijnsma!!
Voor mij geen gevolgen ben nu 77 jaar maar ik ben het met jullie eens dat het een ondoordacht
plan is zoals zo veel plannen van dit kabinet schrapen van de goed gelovige mens om een pluimpje
te krijgen van de EURO commissie waar je geen cent mee op schiet ,ik zeg maar zo EERST DENKEN
EN DAN DOEN en maar lachen naar de camera . groetjes van M.Elst
Dat ik 2 jaar geen aow ontvang, en dat ik 2 jaar moet rond komen met 991 euro per maand. Dit lijkt
mij ondoenlijk. Als men een eigen huishouding heeft, kan je er onmogelijk mee rond komen.
Elke maand na mijn 65e verjaardag waar ik geen aow in krijg kost mij €1100,--. Het ABP gaat mij
compenseren, een sigaar uit eigen doos! Het geheel kost mij €6600,--, wat in mindering wordt
gebracht op mijn pensioenpot.
Vanwege de verhoging van de AOW leeftijd voor mij 3 maanden, want per 1 aug. a.s. ga ik met
pensioen is dit wel te overzien, maar voor mijn vrouw die 60 jaar is en niet werkt, betekend dit, dat
zij niet met 66 en een half, maar met 67 jaar pas pensioen krijgt. Dus moeten wij ongeveer 70
maanden rond komen van mijn AOW en pensioen, omdat zij pas in mei 2021 haar pensioen krijgt,
kosten ongeveer 70 maal €728,00 is rond de € 50.000. Fijne maatregel van deze en vorige
regeringen. Ben er helemaal klaar mee.
Bij de huidige stand van zaken (voor zover mij bekend) vanaf mijn 65e,18 maanden alleen pensioen
en geen AOW. Waarmee ik 1/3 van mijn netto inkomen in de periode moet missen. Ik ben geen
deskundige maar dat gaat over zo'n €13.500 ! En dit alles als dank voor 35,5 jaar eerlijke en
trouwe dienst, vele oefeningen en diensten, drie jaar plaatsing in Duitsland en 5 uitzendingen.
Libanon (9 mndn) Bosnïë 2 x (elk 6 mndn) Irak (5 mndn) en Afghanistan (4 mndn)
Ik ben in april 2012 met prepensioen gegaan na 42 jaar in de grootmetaal te hebben gewerkt.
Toen was er nog geen spraken van verhoging van de AOW leeftijd. IK ging toen voor 1647euro
netto per maand een leuk bedrag dacht ik toen. Inmiddels gedaald tot 1517euro netto per maand.
Toevallig een schrijven van het PME gekregen dat met december 2015 ik wordt dan 65 jaar het nog
maar 600euro per maand wordt en geen AOW dit zou in mijn geval z'n 720 euro zijn. In mijn geval
betekend het 4x720=2880 euro minder inkomen. Ik denk wel dat het financiële problemen gaat
opleveren.
PS. Als het u bekend is of ik in mijn situatie wel in aanmerking kom voor een
regeling hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet.
Een gat van 16 maanden voor mij, en voor mijn partner 9 maanden. Totaal 25 maanden. Dus een
hele financiële tegenvaller in onze portemonnee, waar we niet op gerekend hadden. En als je dan
leest het verhaal van de zeeuwse ambtenaren die op 57-jarige leeftijd konden stoppen met
werken, de directeuren 90% kregen. Iedereen moest in opstand komen, want zo kan het echt niet
langer in nederland. De gewone man moet tot 67 jaar werken, een verschil van 10 jaar is wel heel

erg veel. En dan krijg je ondanks dat je tot 67 jaar werkt nog een heel slecht pensioen.
Geachte meneer/mevrouw, op 1 januari 2013 ben ik als militair met functioneel leeftijd ontslag
gegaan. Ik wist toen al dat ik met een AOW gat te maken kreeg. Wat de financiële consequenties
waren wist ik (en weet ik nu nog steeds) niet. Ik verwacht wel dat dit negatieve gevolgen heeft.
Hoe ik dat moet opvangen weet ik niet. Ik heb in 2012 al aangegeven dat ik langer wilde
doorwerken bij Defensie. Echter dat was geen mogelijkheid. Als reden werd toen aangegeven dat
Defensie moest inkrimpen en dit niet reëel zou zijn. Als ik langer zou blijven werken zou er iemand
anders binnen Defensie ontslagen moeten worden. Ik hoop dat "de politiek" hier begrip voor heeft
en met een goede oplossing komt, omdat dezelfde "politiek" mij in het verleden, en dat weet- en
accepteer je als militair, naar uitzendgebieden heeft gestuurd met alle risico's van dien. Ik denk dat
de "politiek" hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
Ik kom in de problemen door dit vervroegd verhogen van de pensioen leeftijd, jaren lang mij
ingezet voor volk en vaderland hetgeen mij niet in de koude kleren is komen te zitten het heeft
mijn huwelijk gekost. Menig keer uitgezonden geweest, PTST gekregen en nu dit, met mij zijn er
nog velen die in hetzelfde schuitje zitten dit hebben wij niet verdient. Er wordt al genoeg gekort.
Als ZZP-er had ik geld gespaard buiten verzekeringen om (want woekerpolissen!!!!) voor pensioen
en slechtere tijden. Ik wist op een gegeven moment dat ik daar vanaf mijn 55e nog tien jaar van
moest proberen te leven. Toen werd de vermogensrendementsheffing ingevoerd. En binnen een
vloek en een zucht is de pensioenleeftijd voor mij eerst 1 jaar en x maanden verhoogd, en
inmiddels alweer 2 jaar. Plots moest ik dus 12 jaar 'uitzingen' met het spaargeld. Door fysieke
omstandigheden moet ik dat nu gebruiken. Pensioen later nada.
Heb vanaf mijn 16e jaar gewerkt in supermarkt daarna DIENSTPLICHT MARINE 21 maanden daarna
naar de politie. Daar nu reeds 41 dienstjaren. Ben nu 64 jaar ruim. Kon voorheen stoppen op 58
jaar zwaar beroep. Nu rekensom van mijn (een) persoon. 21 maanden geen loon maar katje is
21.000 (gulden toen) verschil tov inkomen werkgever. Moet door tot 65 jaar en 6 mnd. Is 7 1/2 jaar
langer werken Is 7,5 x 26.400 euro APB pensioen NIET ontvangen maar doorgewerkt tegen slechte
CAO POLITIE. + 7,5 jaar 230 euro per maand inleggen APB = 6700 euro. TOTAAL wordt ik GEPLUKT:
21.000 gulden = 9000 euro. 9.000 + 198.000 euro + 6.700 euro = 213.700 euro + 7 1/2 jaar geen
vrije tijd + 48 jaar fulltime ingezet voor baas en vaderland, afgezeken worden door onze minister
bij CAO onderhandelingen en nog 17 maanden te gaan. Dan zal wel beslist kunnen worden dat de
politie wel met 60 jaar of 40 dienstjaren met pensioen mogen gaan; dan wordt ik nog eens
genaaid. STEMMEN DOE IK NOOOOIT MEER GEEN VERTROUWEN IN DEZE GRAAIERSWERELD. Ik
doe mijn plicht door de bevolking te dienen en wordt AFGESERVEERD door iets dat zich
verantwoordelijk politiek noemt. 213.700 euro ingeleverd, 71/2 jaar "strafwerk". Moe val ik
strak(s) neer.. Goh die Willem was toch best wel een goeie..................
Als dit door gaat dan zal ik mijn huis moeten verkopen, daar ik na 14 x verhuizen voor defensie 8
jaar geleden eindelijk een huis heb gekocht met dien verstande dat dit gebaseerd was op de toen
geldende wetgeving. Ik heb nooit de gelegenheid gekregen om dit gat te dichten omdat er nooit
sprake van is geweest, omdat het bij defensie altijd naadloos aansloot bij de AOW gerechtigde
leeftijd. Daarbij komt ook nog dat ik Defensie op 56 Jarige leeftijd moest verlaten en ik nooit de
mogelijkheid heb gekregen om langer te werken. Na 40 jaar werken bij Defensie waar dan ook in
de wereld voel ik me door mijn voormalige werkgever en door de politiek die mij zo vaak naar het
buitenland op missie heeft gestuurd alweer in de steek gelaten.
Ik kom diep in de problemen. Van 1800 euro naar 1100 euro in de maand. Huur 800.
Ziektekostenverzekering 200 gas 100 Dan ben ik er doorheen. Geen geld meer voor water,
electra, overige verzekeringen, gemeentelijke belastingen, autokosten, overige belastingen,
kleding, schoenen en ETEN. En er zal ook wel geen plek meer zijn bij de in- en uitgang van de Lidl's
en Aldi's, want daar zitten collegae, die nog minder hebben dan ik, hun hand op te houden. Het is
schandalig hoe er met ons als oud-gedienden wordt omgegaan. Weten de politici eigenlijk wel
dat wij niet langer mochten doorwerken! de FLO-regeling is NIET hetzelfde als de VUT-regeling,
waar je de keuze had om te stoppen of door te werken. WIJ ZIJN VERPLICHT GESTOPT MET

WERKEN!!!! MAAR er is licht in de duisternis : De topmanangers van de bank en minister
Dijsselbloem hebben een precedent geschapen. GEDANE BELOFTEN MOETEN WORDEN
NAGEKOMEN. In 1974, toen ik mijn contract voor het leven ondertekende met de Krijgsmacht, is
mij de BELOFTE gedaan, dat ik tot mijn 55e moest werken en daarna nooit meer hoefde te werken
en in weldaad zou kunnen leven van de uitkering en pensioen. Ik heb mijn deel van de belofte
gedaan, door 37 jaar voor de Staat der Nederlanden te werken. (Zelfs doorgewerkt tot 56,5 jaar)
NU IS HET DE STAAT, DIE ZIJN BELOFTEN MOET GAAN NAKOMEN.
Ik ga van 1 jaar naar 20 maanden dat ik geen AOW krijg. Dat betekent voor mij dat ik ongeveer €
930 per maand ga krijgen als ik geen regeling neem. Deze wil ik niet omdat het een sigaar uit eigen
doos is en de rest van de tijd minder geld ga krijgen.
als 1e staat er nergens dat we met FLO zijn daarom bij vraag 4 uitkeringsgerechtigd maar met
verlies in toekomst ingevuld. Als het waar is wat ik lees en hoor komt er voor mij een gat aan van
vele honderden euro's op mijn 65e verjaardag. Zoals ik dat nu kan uit rekenen is dat voor 10
maanden maar er is van horen zeggen dat dit ook langer kan zijn omdat de plannen nog niet
duidelijk zijn. Dat kan ik niet hebben omdat mijn vrouw geen pensioen heeft opgebouwd maar
altijd mantelzorger is geweest en nog. Dan begrijp ik het langer door werken niet in een tijd dat de
jeugd het moet gaan over nemen. Veel te veel Nederlanders van Turkse of Marokaanse kom af
zitten thuis en hebben geen of flex werk wat onzeker is. Laat werknemers die dat willen en kunnen
op hun 65e verjaardag over gaan in een opleidings traject voor de jeugd. Zo krijgen we beter
opgeleide mensen op de werkvloer. En laat de 65-er die niet meer kan naar huis gaan. Werknemers
die jeugd in opleiding begeleiden kunnen dan iets extra verdienen boven op hun AOW. Ook zou de
overheid is moeten kijken naar 1 inkomen per gezin en als er dan nog banen zijn deze op een
goede manier in laten stromen en verdelen.
Er is kennelijk totaal geen politieke aandacht en interesse meer voor de financiële gevolgen voor
de burgers in dit mooie land. Voor mij persoonlijk betekend het geheel tenminste, dat ik 18
maanden x € 400,00 = € 7.200,00 netto aow premie mag gaan betalen over mijn ouderdoms
pensioen ABP. Hoe gek wil je het hebben, premie ouderdoms pensioen (aow) afdragen over je
ouderdoms pensioen (abp) ? Daarnaast ontvang ik 18 maanden x € 725,00 = € 13.050,00 netto
geen ouderdoms pensioen AOW. Samen is dat dus voor mij € 20.250 dat ik NIET aan netto inkomen
ontvang door ophoging van de AOW leeftijd. Bovendien mist mijn echtgenote 24 maanden AOW
aan netto inkomen en ook zij zal daarnaast ook 24 maanden premie AOW moeten afdragen van
haar ouderdoms pensioen PFZW. We hebben uitgerekend, dat wij samen door deze hele
ordinaire bezuinigings operatie in totaal ruim € 45.000,00 aan ouderdoms pensioenen NIET gaan
ontvangen. En maar roepen dat we geld moeten uitgeven. Welk geld bedoelen ze. Het geld dat de
overheid niet aan ons gaat betalen ?
December 2011 met FLO gegaan. Daarna geconfronteerd met AOW gat van 21 maanden. Met
versnelde verhoging betekent dit 24 maanden X ong. euro 700,00 = euro 16.800 die de overheid
mij ontneemt. We hadden toch een contract?????? Mijn wederhelft, gelijke leeftijd, zou met 62
met de VUT kunnen ware het niet dat zijn eveneens met het AOW gat geconfronteerd wordt. Zij
heeft echter EEN KEUZE. Ze kan stoppen of van een versoberde uitkering gebruik maken. Deze
KEUZE wordt mij in geheel onthouden. Zouden wij samen besluiten te stoppen, waarvoor mijn
wederhelft dan 47 jaar en ik 37 jaar voor gewerkt hebben, wordt ons een bedrag van ongeveer
euro 33600,00 onthouden. Dit is onverteerbaar en schandelijk voor een rechtstaat als Nederland.
Een contract geldt voor twee partijen en kan nooit eenzijdig opgezegd geworden. Bij onze
(onbetrouwbare) overheid wel. Noot: beiden zijn wij (gelukkig) nooit werkeloosheid geweest.
Hebben aan onze plichten en verplichtingen voldaan en worden nu door deze overheid zwaar
benadeeld en wat erger is we zijn het vertrouwen kwijt geraakt. Het enig dat we eisen dat recht
wordt gedaan. We hebben verplichtingen maar ook rechten. en die worden juist nu op grove wijze
geschaad...........
Ik zal wellicht twee jaar zonder aow zitten. Ik ben sinds vorig jaar met FLO en heb niet de tijd en de
gelegenheid gehad om zo veel te sparen dat ik twee jaar lang zonder een aow uitkering kan.

Daarnaast ben ik blij dat ik weinig spaar geld heb, gezien het feit dat de rente op sparen beneden
de 1% zit en de belasting op spaar geld meer dan 1% is. Ik zie de toekomst met vrees tegemoet.
Houdt dit in dat ik straks mijn huis moet verkopen omdat ik het anders financieel niet trek. Heb ik
daarvoor mijn leven in de waagschaal gesteld is dit de dank voor 38 jaar dienen als militair?
Beschamend gewoon.
Mijn echtgenote heeft diabetisch type 2. Ik vind deze ziekte een sluipmoordenaar. Gaat het even
wat beter dan popt er weer een andere ander dilemma op. Ook genoodzaakt om steunzolen te
dragen. Adviezen afvallen en meer sporten. Ze heeft jaren voor de kinderen gezorgt en is ze 55 en
werkloos omdat ze recht op een ww heeft krijgt ze tot februari 2017 nog een uitkering. Ze wil wel
een baan voor 20 uur. Maar haar gezondheid maakt het niet mogelijk om flexibel door een
werkgever ingezet te worden. In 2017 stopt de ww en heeft ze geen recht op bijstand. Want mijn
uitkering van mijn flo met ingang van 1-12-2015 is voldoende om geen bijstand te krijgen. De
gezond gaat ook bij mijn langzaam achteruit, ik kan wel thuis bijspringen in de huishouding, maar
om naast de flo nog een baan te vinden is moeilijker dan de overheid zich voorsteld. 2 volledige
jaren is mijn pensioen gat. Zo ook voor mijn echtgenote. Ja ik verwacht financiele problemen door
de hogere ziektekosten in de toekomst.
ben in 2013 met pensioen gegaan. Kreeg 1 maand geen aow, dus als alleenstaande €1057,00. Mijn
vrouw was een jaar daarvoor overleden en ik had de 10 jaar daarvoor, dat zij ziek was, al mijn
spaarcenten aan haar ziekte besteed. Dus was voor mij even een moeilijke periode.
LS Na 40 dienstjaren -verplicht - met flo bij Defensie. Met voorgenomen maatregelen ontstaat en
AOW-gat van 2 jaar. Door leven lang zuinig te hebben geleefd mag je nu je huis opeten.
Dit kan oplopen tot enkele 10.000,= euro's. Nu al ben ik gedupeerd. Regels worden te vaak
gewijzigd waarop je niet tijdig genoeg kunt inspelen. Voor mij duurt het nog enkele jaren maar wie
zegt niet dat de spelregels wederom gewijzigd worden? Ik wilde nog na mijn 57 jaar doorwerken
om zo iets te kunnen sparen, maar dat mocht van defensie niet. Hoe kun je op deze wijzigingen
dan nog inspringen en een spaarpotje opbouwen? Regels zijn regels; maar kunnen die zo maar
eenzijdig gedurende de looptijd worden gewijzigd. Mij lukte dat niet, maar deze regering
schijnbaar wel. Dit is een voorbeeld van slecht werkgeverschap.
Mijn gevolgen zullen zijn dat ik het huis moet verkopen. Kom ook niet in aanmerking voor een
huur woning omdat het inkomen daarvoor weer te hoog en voor de vrije sector weer te laag is. Val
dus eigenlijk tussen wal en schip. Zal extra bij moeten werken wat niet meevalt omdat je voor
werkgevers te oud bent. Overal worden alleen jongeren aangenomen. Ondanks de papieren die ik
heb. En wordt je ergens aangenomen dan is het een soort nul uren contract en mag je de gaten
opvullen van de vaste werknemers van het betreffende bedrijf. Dus eigenlijk een soort
hondenwacht. Daar zit je als oudere niet op te wachten. Nu ben ik nog behoorlijk fit maar hoe
dat over een aantal jaren is blijft koffiedik kijken. Alles wat je dan hebt opgebouwd wordt door de
regering tot aan je enkels weer afgebroken. Voor de toekomst zie ik alleen sombere
vooruitzichten. En zeker als alle kosten omhoog gaan en je krijgt er niets meer bij.
Geen idee
Heb op latere leeftijd een hypotheek afgesloten die ik kon betalen met mijn vorige pensioen nu
wordt dit allemaal bijna onmogelijk Het is waardeloos overal aan meebetaald aan VUT Sop en
allerlei andere regelingen en nu kom ik zelf in de knel
16 maanden naar 24 maanden. Dat geldt ook voor mijn vrouw dus als ik het goed heb. Heb in
Bosnië, Angola, Egypte gediend en was 38,5 jaar werkzaam voor defensie. Als men het over
integriteit, eerlijkheid altijd heeft wat moeten wij als militairen daar nog van denken. De bezem
wordt op een onjuiste wijze door de kast heen gehaald. Weer een ordinaire
bezuinigingsmaatregel. Dadelijk worden wij weer afgescheept met een sigaar uit eigen doos, de
zoveelste al. Ik heb er geen goed woord meer voor over. En de informatie en de gevolgen voor
individuelen is eveneens slecht vanuit de overheid. Alles wordt op 1 hoop geveegd. Waar is en
blijft de bijzondere positie van de militair???? Oh ja zijn wij alleen maar goed om lood op te
vangen???

IN GEVAL VAN VERSNELDE OPHOGING (Globale inschatting) Voor mijzelf 9 maanden Echtgenote 3
maanden + mogelijk extra ophoging i.v.m. nieuwe toetsing. Man 9x aow € 6300 1x
vakantietoeslag
? 9x aow premie € 358 x 9 = € 3200 Partner 3 tot 6x
aow € 2100 - € 4200 aanname van € 3500 ______+ Mogelijk nieuwe tegenvaller van rond de
€13000 I.v.m functioneel leeftijd ontslag per 1-1-2009 zou ik niet weten hoe ik een degelijk
bedrag bij elkaar gespaard zou kunnen krijgen. Vanwege een opeenhoping van (door
overheidswege) opgelegde maatregelen en het jarenlang achterwege blijven van een
inflatiecorrectie, is het nu al niet meer mogelijk om zonder een maandelijkse aanvulling vanuit de
eigen opgebouwde spaargelden kostendekkend te leven. Ik bezit geen eigen woning en wordt o.a.
stevig geraakt door het huidige huurbeleid. Als je al wat geld tijdens je werkbare leven opzij kon
zetten, wordt dit wel hard afgestraft aangezien de overbruggingsregeling voor velen van ons niet
zal gelden. Wanneer het Pensioen reglement wel vasthoudt aan een ingangsdatum van 65 jaar, dan
wordt het extra wrang als je uit je toch al flink slinkende pensioenpot ook nog eens AOW Premie
tot het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd mag afdragen. Waar het moet eindigen, geen
idee. Maar als je nu al je buffer voor je oude dag op moet snoepen, dan kan ik niet zeggen dat het
veel vertrouwen in de (financiële) toekomst geeft.
In 2010 met functioneel leeftijdsontslag in de leeftijd van 56 jaar, geen enkele invloed gehad om
langer door te werken, nee je zit aan je FLO datum en moet gaan, het is dan ook extra zuur dat
enkele jaren later bepaald wordt dat de pensioenleeftijd opgetrokken wordt naar 67 jaar. Door
mijn leeftijd wordt ik vanaf dan met een AOW gat van 16 maanden geconfronteerd, indien men nu
ook nog versneld de AOW wil verhogen betekend dit een AOW gat van 24 maanden. In mijn geval
een inkomensachteruitgang van ongeveer 24 x € 728,- ingaande op mijn 65e levensjaar. Heb na 36
jaar als sgt1 defensie moeten verlaten en krijg nu door zorg van het ABP een uitkering van € 1386,hiervan is wel al door zorg van het ABP mijn zorgverzekering ( € 136,- ) ingehouden. Als iemand mij
kan uitleggen hoe ik van een netto maandelijks bedrag van € 1386,- in een termijn van 7 jaren ( ik
was al 2 jaar met FLO ) dit door de regering veroorzaakt AOW gat van 16 of in het ergste geval van
24 maanden kan reserveren, dan ben ik daar zeer in geïnteresseerd. Maar waar naar mijn gevoel
iedereen aan voorbij gaat is het volgende, de laatste 15 jaar dat ik bij Defensie werkzaam was
stond mijn salarisaangroei op de nullijn, ben nu inmiddels 5 jaar met FLO en sta nog steeds net als
andere Defensiemedewerkers op de nullijn. Iedereen zal begrijpen dat 15 jaar op de nullijn blijven
staan ervoor zorgt dat er nagenoeg geen salarisaangroei meer plaats vind, voor het vaststellen van
de pensioengrondslag is het salaris, 1 jaar voor men met FLO bepalend, maar als het salaris al 15
jaar niet meer heeft kunnen aangroeien heeft dit dus direct een zeer negatieve invloed voor de
pensioengrondslag. Als god het mij mag geven en ik zou een leeftijd van 85 jaar mogen behalen,
dan heb door het jaren op de nullijn te hebben gestaan, daar vanaf dienstverlating 29 jaar de
negatieve financiële gevolgen van, buiten nog de extra inkomensderving van de 16 of 24 maanden
waarop ik geen AOW ontvang. En dan verwacht deze regering dat de militair ( gewezen of actief )
zich solidair blijft opstellen en trots is dat hij mag of heeft mogen dienen bij een krijgsmacht
onderdeel, ik kan er helaas alleen maar de volgende opmerking over maken: een regelrechte
schande is het.
In 2023 wordt ik 65 jaar, hierna krijg ik dus gewoon geen AOW, alleen pensioen tot aan de datum
waarop onze overheid beslist wanneer iemand dat dan wel mag krijgen, (zo meteen komen ze nog
op het idee om de AOW leeftijd op te hogen tot 70 jaar). Voor mij persoonlijk betekent dit als
alleenstaande ongeveer 1000 euro niet krijgen per maand, zoals het nu is komt dit neer op
24000,00 euro in twee jaar tijd, dit is pure diefstal en n.m.m. ook nog eens rechtsongelijkheid. Of
ik financiële problemen verwacht kan ik nu nog niet zeggen, ik kan niet in de toekomst kijken er
wordt verwacht dat je je kinderen steunt in welk opzicht dan ook, financieel ondersteunen bij het
kopen van een huis enz,enz en als ze ons nog langer op de Nul lijn houden weten we zeker dat we
in de financiële problemen komen. Door jaren zuinig te zijn om bij FLO toch nog enigermate te
kunnen leven (je zelf iets gunnen) mag je nu dit gespaarde gaan opeten omdat je twee jaar lang
1000 euro per maand gekort gaat wordt en of beter gezegd van je geroofd wordt. Ik denk dat u

wel kunt nagaan dat de mensen dan gewoon op bijstand niveau komen en nergens verder
aanspraak op kunnen maken omdat ze zoals eerder gezegd iets gespaard hebben en verder
nergens recht op hebben/aanspraak op kunnen maken, want dan heb je weer vermogen en stenen
kun je ook niet eten v.w.b. een eigen huis. Met vriendelijke groet en zeer zeker gefrustreerd
door ons allerbeste Kabinet sinds de tweede Wereld Oorlog.
Bijna 2 jaar een inkomen verschil van minus +/- €700. Hoe moeten wij dit oplossen? Verder zal mijn
vrouw (1955) tot haar 67e ook nog geen AOW ontvangen. Dat is nogmaals 2 jaar . Dat is 4 jaar lang
minus €700 maand inkomen.
Ben 60 jaar en ook ik heb een AOW gat van 24 maanden x Euro 766,00.
Dat ik (minstens) 2 jaar geen AOW krijg dus met het totale gat zeg maar gerust een gapend gat te
maken krijg als dit niet wordt opgelost. Financiële gevolgen schat ik tussen de 20.000 en 30.000
euro. En dat als dank dat ik en mijn collega's hun hele werkzame leven hebben gediend.
Ongelooflijk hoe de coalitie partijen de VVD (de partij die zegt voor defensie te zijn) de PVDA (de
socialisten neem een vb. aan Klijnsma met haar moestuintje en krantenwijk). Hier in Den Helder
waar veel mensen werken bij defensie kunnen de voedselbanken over een aantal jaar niet meer
aan als grote groepen mensen geen geld meer hebben voor hun dagelijkse voedsel behoefte als je
niet meer hebt dan een pensioentje om van te leven.
Zal in ieder geval drie maanden moeten zien te overbruggen, weet nog niet hoe want financieel is
de rek er wel zo'n beetje uit./
Met FLO sinds 01-10-2010, en dus sinds die tijd al thuis. Mede hierdoor en door de eerdere
aankondiging van verhoging van de AOW al een gat opgelopen. Als dit er nog bij komt terwijl de
Minister van Defensie tot nu toe weigert om het eerder ontstane gat op te lossen dan zijn diegene
die het betreft nog verder van huis. Elke tot nu toe aangeboden (overbruggings) regeling is een
sigaar uit eigen doos, en zal als onrechtvaardig aanbod gezien worden. De Minister dient dit
probleem structureel op te lossen door het gat te compenseren, en anders niets.
Ik ben militair met FLO sinds aug 2012. FLO is dwingend en je bent dus verplicht op te houden met
werken bij defensie. Ik ben sinds 2004 zeven maal uitgezonden geweest naar Afghanistan, voor die
tijd uiteraard veel van huis i.v.m. oefeningen, bijscholing etc. etc. Gezien het verplichtte karakter
van ontslag, voel ik mij echt in de kou gezet m.b.t. de AOW problematiek. Na al die jaren loyale
inzet, is de dank van de overheid, dat ik straks met een financieel tekort opgezadeld wordt, waar ik
zelf niets aan kan doen. De voorgestelde oplossingen zijn een sigaar uit eigen doos en ik voel dat
als een minachting richting mij en vele anderen in dezelfde situatie als ik. Hopelijk kunt U het tij
keren en een voor allen een waardige regeling afdwingen.
Natuurlijk verwacht ik extra problemen. Mijn AOW leeftijd wordt verhoogd van 1 jaar en 3
maanden naar 2 jaar. Dat is een extra gat van 9 maanden. En wie gaat dat ophoesten? Ik zal nu
helemaal gekke bokkesprongen moeten gaan maken . Daar ik vaak voor defensie ben verhuisd heb
ik pas op latere leeftijd, 43 jaar, een huis gekocht met in het achterhoofd mijn AOW en pensioen.
Dat gat van ruim € 650 hebben wij in die tijd geen rekening gehouden. Tevens ben ik niet
interessant op de arbeidsmarkt, En wens ook geen plek in te nemen van een jongere. Tevens heb ik
reeds een verhoging van mijn FLO meegemaakt(56jaar) en daarbij heb ik een verzoek ingediend
indertijd om 2 jaar bij te mogen tekenen.((2010) Dit kon en mocht niet waarbij ik dus dubbel
gepakt ben. Nee eigenlijk 3 keer. Later met FLO,geen verlenging contract naar 58 jaar en 2 jaar
geen AOW . Ik verwacht van defensie dat zij een fatsoenlijk oplossing bieden en mijn FLO door
laten lopen tot mijn 67.
Moet nu al 9 mnd. zien te overbruggen. Ik was net met prepensioen (ik heb hier voor moeten
kiezen omdat ik niet afgekeurd wilde worden) en toen het onzalige idee op tafel gegooid om tot
67 te werken. Daar ik een contract getekend had om met prepensioen tegaan kon ik niet meer
terug en wordt ik dus al zwaar gepakt en nu wil de regering er nog een schepje erop doen. Ik vraag
me af waar ik die periode van moet leven.
Ik ben in 2007 als majoor klu met FLO gegaan. Tot april 2015 ontving ik maandelijks €2695. Mijn
pensioen leeftijd vangt aan in april 2015 en ontvang ik alleen pensioen € 1600 per maand. In juli

2015 wordt het bedrag uiteindelijk € 2328. inclusief de dan van toepassing zijnde AOW €728 ( 65
jaar + 3mnd). Dit betekent in mijn geval een inkomsten derving AOW van 3x €728 = €2184 over
drie maanden. Mijn echtgenoot heeft altijd thuis voor de kinderen gezorgd, "niet gewerkt"en dus
geen pensioen opgebouwd. Ze is geboren in juli 1952 en ontvang in april 2018 voor het eerst AOW
(65 + 9mnd) Dit betekent in haar geval een inkomsten derving van 9 x € 728 = €6552 over negen
maanden. Totaal € 6552 + €1917 = €7669 minder (gat)met de huidige regeling, of maak ik een
denkfout??? Van bovenstaande bedrag moet maandelijks nog € 300 ziektekosten verzekering
worden afgetrokken. Als deze (globale)berekening klopt, moeten we ons toch echt gaan beraden
waar de politieke rekenmeester(e)s in het Haagse nou eigenlijk mee bezig (is)zijn.
De financiële gevolgen zijn mij geheel onduidelijk. Er is nog niemand die deze voor mij inzichtelijk
heeft kunnen maken. Het enige wat je hoort en leest zijn wazige aannames en veronderstellingen.
Ik hoop dat er iemand is die duidlijkheid kan verschaffen in de consequenties en gevolgen.
Helaas kan ik geen inschatting maken omdat er op " mijn ABP" van de wesite niet te zien is wat
exact de financiële consequenties zijn voor mij. Het enige dat ik weet is dat ik een gat heb van 3+1
maand.
Minder inkomsten. Bovendien ik heb 10 jaar gewerkt in het buitenland en voor elk jaar in het
buitenland wordt de AOW 2% gekort. Deze berekening gaat uit van een opbouw van de AOW over
50 jaar. Nu de opbouw langer gaat duren moet dit percentage ook aangepast worden. Anders
worden dergelijke gevallen dubbel gepakt.
De gevolgen van de AOW leeftijd is dat ik dadelijk met een AOW gat zit van 2 jaar. Voor deze 2 jaar
is niet meer te sparen, buiten dat de 2 jaar tekort is om nog te sparen gezien de spaar rente en
ontvang je nu ook minder inkomen. Of ik financiële problemen krijg is voor mij nog een vraag, wel
is duidelijk dat ik mijn huis moet verkopen omdat het kabinet geen rekening houdt met het
functioneel leeftijd ontslag en hierdoor een AOW gat ontstaat. Ze praten over een overbruggings
uitkering maar dat wil je toch niet. Eigenlijk is het een leenstelsel want ze halen het weg van je
pensioen dus wordt je weer gekort. Hebben wij al niet genoeg ingeleverd en wordt het niet eens
tijd dat de mensen die in het kabinet zitten eens geld gaan inleveren zo dat onze AOW gat wordt
gerepeteerd
Ik lever door deze maatregelen ruim €18.000 inkomen in. Dit heb ik niet kunnen voorzien. Ik werd
door mijn werkgever verplicht te stoppen met werken. Mijn FLO leeftijd was 56 jaar en 3 maanden.
Ik wilde nog graag minimaal 2 jaar nadienen, maar door de op dat moment ingevoerde
bezuinigingen bij defensie door het kabinet Rutte mocht ik niet langer nadienen. Deze maatregel
was opgenomen in het sociaalbeleidskader defensie. Ik heb niet geveraagd om met FLO of vut te
gaan, ik werk verplicht te stoppen om zo ook banen voor jongere te behouden. Ik wordt nu gestraft
door het beleid van tien en het verhogen van de AOW leeftijd. Ik verwacht in de toekomst dat ik
financieel in de problemen kom als de UGM uitkering niet doorloopt tot de "nieuwe" verhoogde
AOW leeftijd. In verzoek u de UGM uitkering door te laten lopen totdat de AOW leeftijd ingaat,
ongeacht hoe hoog die ook wordt. Ik heb mij niet kunnen voorbereiden in het verleden op het
grote gat dat nu ontstaat.
Voor mij waren de gevolgen vrij heftig. Ik ben geboren in 1948 en dacht er net aan te ontsnappen.
Bij het bereiken van mijn 65 jarige leeftijd dacht ik dus normaal AOW en aanvullend pensioen te
krijgen. Helaas was dat niet zo en liep best wel een stevig bedrag mis. 2 1/2 maand geen AOW.
Dus alles bij elkaar bijna 1000 Euro. En wie van de bewindslieden gaat dit bedrag minder
verdienen? Je kunt dit wel opvangen door geen vakantie te nemen en anders te gaan eten,
goedkoper. Maar als jij je hele leven lang hebt gewerkt en nooit een dag van welke uitkering dan
ook hebt genoten, dan is het wrang als je dit overkomt. Zo kan ik mij indenken dat mijn collega's
na mij met eenzelfde probleem komen te zitten. Sterker nog, het is nog groter. Er zijn mensen die
moeten vragen (bedelen) aan hun kinderen om een kleine financiële steun. En dat is helemaal
onredelijk. Nu wil de regering dit ook nog verergeren, terwijl er geen werk is voor mensen boven
een bepaalde leeftijd. Ik heb wel een idee voor de Staatssecretaris, neem deze mensen in dienst
voor welke taak dan ook zodat zij een normaal salaris krijgen. Dan ziet deze ook meteen wat de

aangerichte schade is en wordt.
Het is niet makkelijk voor mij een inschatting te maken van de financiële gevolgen. Dat ik hiermee
te maken krijg is duidelijk. Ik ben na ruim 36 jaar trouwe dienst op 1 augustus 2021 met
functioneel leeftijds-ontslag gegaan. Heb voor defensie (KLU) ruim 15 jaar in Duitsland gediend en
4 keer op uitzending geweest n.l 2 maal Turkije en 2 maal Afghanistan. Ik verwacht dan ook dat
Defensie ons militairen niet in de steek laat. Men spreekt regelmatig erover hoe trots ze op hun
veteranen zijn, maar verder is men stil als het op maatregelen nemen aankomt. Dus voeg eens een
keer daad bij het woord en vergeet ons niet als het gaat over een AOW gat. We/ik zijn/ben buiten
onze/mijn schuld in deze situatie terecht gekomen. JMG Ubben
Ik werk bij de brandweer en ga vermoedelijk over 3 jaar met functioneel leeftijdsontslag. Dit houdt
in dat ik eerst 10% salaris inlever en vervolgens nogmaals 15%. Dus sparen voor AOW gat gaat niet
meer lukken. Door fiscale maatregelen heb ik zodra ik mijn 25% inlever en in andere loontabel
kom, ik ca. 800 euro netto ingeleverd. Dus heel krap om rond te komen, laat staan sparen om aow
gat op te vullen. Dus ik verwacht grote financiële problemen met dit beleid, waarop ik me niet kan
voorbereiden. Hopelijk stemt de eerste kamer wijs en gaat niet mee in deze plannen.
Als ik de huidige regelingen er op ba sla krijg ik mijn ABP pensioen vanaf mijn 65e. Omdat de
belasting wordt ingehouden conform de witte tabel levert dit een netto inkomensverlies van €
380,00 per maand uitgaande van 21 maanden een tekort van € 7980,00. Daar is geen rekening
gehouden met een korting op mijn pensioen ad € 189,00 per maand voor de rest van mijn leven.
De gevolgen zijn voor mij duidelijk nl een AOW gat van maximaal 2 jaar. Ik zou met 55 jaar met FLO
gaan echter door allerlei wijzigingen werd dit 56 1/2. Er was toen ook geen mogelijkheid meer om
bij te tekenen Defensie moest bezuinigen. Een 1/2 jaar voordat ik met FLO ging kreeg ik te horen
dat ik met een AOW gat van 2 jaar werd opgezadeld. Bedankt BV Nederland !! Na vele jaren waar
er geen geld was voor arbeidsvoorwaarden bij Defensie en de uitzenddruk alleen maar toe nam
hier het volgende mes in de rug.
Heb geen extra inkomen, echtgenote is in de WW en krijgt een bovenwettelijke uitkering tot 65.
Dus als we beiden 65 zijn is er geen inkomen m.u.v. onze pensioenen. Onze hypotheek loopt wel
door, deze wordt niet opgeschoven. Autorijden of vakanties zullen er wel niet meer inzitten,
hopen dat we ons huis kunnen behouden. Heel ons leven zuinig geweest voor een goede oude
dag, nu loopt de regering lachend met ons geld er vandoor.
Sinds november 2014 met FLO. Hierdoor nu netto zo'n 500 euro minder per maand. Door het
AOW-gat moet ik zorgen dat ik de komende jaren goed ga sparen om dit AOW-gat op te vullen.
Waarvan moet ik sparen. Ik heb een gezin met twee kinderen. Ik krijg nu 1350 euro per maand.
HOE MOET IK HIER VAN SPAREN. Is dit de dank na veertig jaar gewerkt te hebben voor Defensie.
Miljarden worden er verspilt en ik mag op een houtje gaan zitten bijten. Bedankt.
Ik was Adjudant onderofficier bij de Luchtmacht en vanaf april 2013 met prepensioen. Mijn
echtgenote is werkeloos, mijn UGM met aftrek van de ziektekosten bedraagt ongeveer € 1580,- per
maand, mijn hypotheek € 850,- per maand. U kunt zich dus indenken als ik straks alleen mijn
pensioen ga ontvangen zonder mij AOW ik(wij) diep in de problemen gaan komen. Ik zal mogelijk
toestemming moeten vragen om te mogen shoppen bij de voedsel en kledingbank.
Bij mij komen er nog eens 2 maanden bij. De versnelde invoering was al "unfair" in mijn ogen . Het
voelt als een wedstrijd spelen en halverwege worden de spelregels veranderd en nu 5 minuten
voor tijd veranderen ze nog een keer de regels. De Minister van Defensie laat het personeel op een
gigantische manier vallen, wel mooi weer spelen met de pers op uitzendingen, maar geen
verdediging van haar personeel in de ministerraad.
missen van duizenden euro's door dit gebeuren, geld waar ik recht op heb!! geld wat me ten
onrechte wordt afgenomen en ik nooit meer bijgespaard zou kunnen hebben sinds ik medio 2012
de dienst uit ben gemoeten.
Ik heb een aow gat van 3 maanden die ik nu opvang met spaargeld omdat ik alleen abp pensioen
krijg en ik dus 3 x 728.81 Euro mis. Ik ben gewezen militair die op 55 jarige leeftijd de luchtacht
MOEST verlaten. Wij hadden dus geen keuze , langer doorwerken was niet mogelijk. Dit is de

reden dat ik dit gewoon diefstal van Den Haag vind.
Ik heb voor defensie, op verzoek i.v.m. uitzendingen Afghanistan 4 jaar langer bij defensie gewerkt.
Nu wordt ik geconfronteerd met een AOW gat wat op zichzelf al onrechtvaardig is, maar nu ook
nog weer een verhoging. De afgelopen jaren diverse keren werk gezocht, maar helaas, zelfs de
jongeren komen niet aan het werk. Ik wordt nu 12 maanden gekort op de AOW. Compenseren via
ABP is een dure sigaar uit eigen doos. Daarnaast mis ik gedurende dezelfde periode ook nog eens
het belasting voordeel van 17,9 % en betaal ik over mijn eigen gespaarde pensioengeld ook nog
eens opnieuw belasting. Naar mijn mening moet de politiek ingrijpen op het gehele AOW gat en
een verhoging zou niet eens ter sprake moeten komen. Ja we worden ouder, maar zolang er geen
goed en betaalbaar werk is voor ouderen is dit een politiek/financiële maatregel, waar de in dit
geval de militair die voor God en vaderland 40 jaar beschikbaar was, gestraft.
Na de eerste verhoging is een "gat" ontstaan dat in mijn geval ± € 9000,00 zal kosten. Als daar ook
nog eens een verhoging overheen komt, en er weer een aantal maanden bijkomen zonder AOW,
zal het totale bedrag oplopen tot ± € 12000. (verwacht ik) Hoe heb ik me daarop kunnen
voorbereiden als e.e.a. reeds tijdens mijn FLO periode is "geregeld"? Aangezien mijn echtgenote
jonger is moeten we dus "op een houtje" gaan bijten totdat de AOW uitgekeerd gaat worden. We
hebben namelijk nog steeds een hypotheek die voldaan moet worden!
versnelde verhoging is een slechte zaak. verhoging van de aow leeftijd is zowiezo een slechte zaak.
je verschuift het werkende mensen jeugd zit thuis duimen te draaien en oudere mensen , die al op
jonge leeftijd zijn begonnen, worden nu gedwongen langer door te werken. de meeste mensen die
er mee te maken krijgen , zijn al op 16jr leeftijd begonnen met werken. oplossing: eenieder een
werkzaam periode van 45 jaren afsluiten met aow. start aow is soepel , wie lang studeert en dus
laat begint te werken kunnen omdat ze meestal meer verdienen zelf beslissen eerder te stoppen
met werken dan een bouwvakker die een bbl opleiding volgt en begint te werken met zijn 17jr .
deze zou dan 17 + 45jr = 62jr stoppen iemand die een hogere studie volgt en begint te werken met
bv 27 + 45 = 72jr alleen deze persoon heeft een zodanig inkomen dan hij/zij eerder zou kunnen
stoppen met werken met eigen middelen denk hierover serieus na. oudere bouwvakker zijn nu
versleten en degene die gestudeerd hebben , meer verdienen, een lichtere lichamelijke baan
hebben, kunnen financieel , eerder stoppen met werken , financieel opvangen, Een bouwvakker
niet!!!!
Die financiële gevolgen wil ik eigenlijk nog niet weten! Het is te laat om daar nog iets aan te doen,
althans dat is mijn visie! Minister Drees (zaliger) heeft ooit de regel ingevoerd dat we op het
moment van 65 jaar worden, konden stoppen met werken. Dat was een heel goed plan en
jarenlang hebben de mensen hiervan gebruik gemaakt. Maar.....in Den Haag dachten ze hier
anders over. De mensen worden ouder hoor je overal te pas en te onpas! "Ja en?" zou ik zeggen.
De mensen leven anders en proberen door te sporten enz. hun lichaam op conditie te houden
waardoor men misschien ook ouder mag worden. Maar dat ouder worden is helaas niet voor
iedereen weggelegd. Hoeveel mensen sterven immer voor het bereiken van hun
pensioengerechtigde leeftijd. Dat handjevol wat langer mag leven is eigenlijk niet noemenswaardig
te noemen. In Den Haag kijken ze kennelijk met een fout brilletje om zich heen. Nu wordt de mens
gestraft als men ouder wordt. De ouderen worden op allerlei manieren uitgeperst. Schandalig! Zijn
die idioten in Den Haag gemakshalve vergeten wie Nederland heeft opgebouwd en op de dag
vandaag nog in stand houdt? Het is te zot voor woorden dat Klijnsma durft te zeggen dat ze niet
uitsluit dat de mensen over enkele jaren heen zelfs tot 71 jaar moeten werken! Ja en dat komt niet
doordat een handjevol langer leeft, doch doordat er pensioenfondsen zijn die liever de centen in
eigen zak steken en daarbij moeten de vele buitenlanders die dagelijks binnen komen, ook van
brood enz. worden voorzien. Dat moet eens ophouden! Dat kan niet zo blijven doorgaan!
Die financiële gevolgen wil ik eigenlijk nog niet weten! Het is te laat om daar nog iets aan te doen,
althans dat is mijn visie! Minister Drees (zaliger) heeft ooit de regel ingevoerd dat we op het
moment van 65 jaar worden, konden stoppen met werken. Dat was een heel goed plan en
jarenlang hebben de mensen hiervan gebruik gemaakt. Maar.....in Den Haag dachten ze hier

anders over. De mensen worden ouder hoor je overal te pas en te onpas! "Ja en?" zou ik zeggen.
De mensen leven anders en proberen door te sporten enz. hun lichaam op conditie te houden
waardoor men misschien ook ouder mag worden. Maar dat ouder worden is helaas niet voor
iedereen weggelegd. Hoeveel mensen sterven immer voor het bereiken van hun
pensioengerechtigde leeftijd. Dat handjevol wat langer mag leven is eigenlijk niet noemenswaaridg
te noemen. In Den Haag kijken ze kennelijk met een fout brilletje om zich heen. Nu wordt de mens
gestraft als men ouder wordt. De ouderen worden op allerlei manieren uitgeperst. Schandalig! Zijn
die idioten in Den Haag gemakshalve vergeten wie Nederland heeft opgebouwd en op de dag
vandaag nog in stand houdt? Het is te zot voor woorden dat Klijnsma durft te zeggen dat ze niet
uitsluit dat de mensen over enkele jaren heen zelfs tot 71 jaar moeten werken! Ja en dat komt niet
doordat een handjevol langer leeft, doch doordat er pensioenfondsen zijn die liever de centen in
eigen zak steken en daarbij moeten de vele buitenlanders die dagelijks binnen komen, ook van
brood enz. worden voorzien. Dat moet eens ophouden! Dat kan niet zo blijven doorgaan!
Mijn AOW datum was 8-8-2016 dat wordt nu 7maanden later door de vervroegde maatregel
wordt dat nog 2maanden later Hoe gaan we daar mee om?
Moet zomaar weer een half jaar langer blijven werken. Ik was de boosheid van de eerste verhoging
nog aan het verwerken! Boos was ik omdat in korte tijd van mij al heel veel is afgepakt en dat
beschouw ik als een soort diefstal van de overheid. Diezelfde overheid is tevens mijn werkgever en
daar ben ik inmiddels verschrikkelijk ontevreden over. Uiterst onbetrouwbaar is die overheid.
Vroeger was de ambtenarenstatus iets om trots op te zijn, maar daar is werkelijk niets meer van
over. Ambtenaren zijn tegenwoordig te beklagen. Deze versnelde aow leeftijd verhoging is daar
een voorbeeld van: schandalig!!!!!
Vind het schandelijk door te moeten werken naar 67+. Op 14e jaar begonnen met werk. Reeds 43
jaar arbeid verricht. Indien 67 = 53 arbeidsjaren. Te triest voor woorden. Geeft de jeugd een kans
en laat de oudjes nog even genieten van het leven!!
- werk al vanaf mijn zestiende jaar !! Dus hoeveel belasting en premies betaald ??? - we moeten
het doen met een (1)inkomen - huidige onzinnige maatregel = 9 maanden langer wachten op
AOW = circa 7000 euro - verhoging 7 maanden
= circa
5000 euro - vrouw is 3 jaar jonger dus AOW gat van
= circa 25000 euro
- vrouw (1956) moet 2 jaar langer wachten op AOW
= circa 16000 euro
In
ons geval krijgen we dus ongeveer 53000 euro minder dan iemand die geboren is voor 1950 !!!!!!
Ik vind dit te gek voor woorden en denk dat onze groep ( geb na 1950) onevenredig zwaar gepakt
wordt. !!
Op basis vd huidige norm zou er tussen 65 en verwachte nieuwe AOW leeftijd gedurende bijna 2
jaar maandelijks een financieel gat van 500 tot 700 euro per maand ontstaan. De geboden
overbruggingsregeling is een sigaar uit eigen doos. Bij aankoop vd huidige woning is vele jaren
geleden rekening gehouden met de aow leeftijd van 65 jr en de geindexeerde pensioen uitkering.
Ook daar komen we in tekort! Onze aflossingsvrije hypotheek op basis van een kapitaalverzekering
keert, a.g.v. de crisis naar verwachting ook zo'n 30000 - 40000 MINDER uit dan verwacht, waardoor
de resterende last na uitkering veel hoger wordt dan verwacht. Kortom, het aow gat, verminderde
pensioenuitkering en de lagere uitkering kapitaalverzekering hypotheek zorgen ervoor dat we ons
huis, (voor)tijdig moeten verkopen om erger te voorkomen!
Bij wie kan ik komen eten? Ik ben oud machinist bij NS. Verplicht met een Vut regeling in 2012
het bedrijf moeten verlaten. Daags erna kwam er een AOW akkoord tot stand met als gevolg dat ik
vanaf 2018, 12 maanden moet doorwerken. Prima, maar ik was al weg bij NS! En banen voor
ouderen zijn er niet of nauwelijks, ook NS wilde mij niet terug. Dit betekent dus 12 maanden geen
AOW en voor mijn vrouw negen (ook in de VUT). Een ‘AOW-gat’ in 2018 van maar liefst 13.500
euro en met een pensioen (dan) van ca 800 euro wordt dat sappelen. Ik heb de Staatssecretaris
maar eens gevraagd bij wie ik in die periode zou kunnen eten, maar geen antwoord ontvangen.
Wel hoorde ik haar zeggen dat wij maar moesten sparen (“tijd genoeg”), maar dat gaat moeizaam
met een huidig gezamenlijk inkomen van ca 1700 euro. NB Alle bedragen zijn netto (dus met aftrek

van alle inhoudingen en ziektekostenpremies). In uw Kamer ligt nu het wetsvoorstel ter tafel om
de AOW ingangsleeftijd nog verder te verhogen. Voor ons beiden wordt dat 16 maanden geen
AOW. Met algemene heffingkorting (ahk) is dat 728,81 (voor eega) en zonder ahk 586,56 euro (ik).
Dat is tezamen een gemis van netto ruim 21.000 euro. Onbegrijpelijk dat dit zomaar kan! Het gemis
aan inkomen wordt overigens nog groter omdat tot de nieuwe pensioenleeftijd ook nog eens een
hoger belastingtarief geldt over mijn pensioen. Langer werken prima, een extra bijdrage aan de
schatkist leveren ook prima, maar dan wel evenredig verdeeld. Deze enorme schadepost kom ik
zonder betaald werk niet te boven. De 2e Kamer heeft de overbruggingsregeling (verder OBR)
weliswaar verruimd in tijd, maar niet in hoogte. De uitkering is ca 1100 euro bruto, maar daar moet
het bruto pensioen van worden afgetrokken. Ik heb dat bedrag bruto, dus ik kom niet voor de OBR
in aanmerking, aldus de SVB. Na 43 jaar werkzaam bij NS, kom ik straks wellicht in aanmerking
voor de voedselbank, vreselijk! Want ik zal toch echt worden verplicht om hypotheek en vaste
lasten te betalen van die 800 euro netto die ik dan maandelijks ontvang aan pensioen. Ik maak mij
daar ernstig zorgen over. Ik heb uw collega’s van de 2e Kamer al gevraagd waar ik kan blijven eten,
maar (nog) geen aanbod ontvangen. Gezien het bovenstaande verzoek ik uw kamer geen steun te
verlenen aan dit wetsvoorstel. Verleent u toch steun, repareert u dan de OBR, vooral in een hogere
uitkering. Lukt dit allemaal niet en gaat de wet onverkort in, geeft u mij dan aan bij wie wij kunnen
komen eten vanaf 2018. Ik wens uw Kamer veel wijsheid toe bij de beraadslagingen over deze wet
en groet , Dick van der Meulen (8-1953) en Uke van der Meulen-Labordus (2-1953) Vuren
Op 1 januari 2010 ben ik na 40 jaar trouwe dienst bij Defensie met SBK gegaan. Ik had mijn functie
afgegeven aan een jonger persoon en mocht op 59 jarige leeftijd dienst uit. We hadden geen
kinderen meer thuis en hadden het goed geregeld allemaal en zouden gaan genieten van de vrije
tijd en vullen dit in met onbetaald vrijwilligerswerk. Ik zou met teruggang van mijn middelloon naar
70% komen tot de 64-jarige leeftijd. (1540,-netto p.mnd) Echter in 2013 ging plotsklaps de AOWleeftijd omhoog en nu zit ik met een AOW-gat van maar liefst 6 maanden. Mijn ww-plusuitkering
stopt per 1 oktober en vervolgens kan ik op een houtje bijten! Zes maanden geen salaris meer
enkel ABP pensioen van 730,- en hier moeten we beide van rond zien te komen. Al 4 jaar lang geen
CAO en geen verhoging, dus een extra teruggang.Doordat we een eigen woning hebben en een
garage los van onze woning die extra belast wordt, komen we ook niet in aanmerking voor de SBKoverbruggingsregeling. En daar heb je dan meer dan 40 jaar voor in het leger gezeten!!! Je mag je
eigen zuinig gespaarde spaarcentjes gaan opeten in het komend half jaar (Kerstmis en overige
feestdagen) en ook met een 2e kleinkind op komst, is dit wel heel erg zuur allemaal. Voor de VUT
heb ik ook nog jaren betaald, maar ook dit is al lang van de baan. Slapeloze nachten van mijn
"heuse" werkgever Defensie.
Een AOW gat van 6 maanden gaat naar 9 maanden. Hierbij nog opgeteld het AOW gat van12
maanden van de echtgenote, die geen inkomsten heeft gehad en als huisvrouw geen pensioen
heeft opgebouwd. Of dit wel of geen financiële problemen tot gevolg heeft is totaal niet relevant.
Het gaat om de onrechtvaardigheid en de discriminatie die de Staatssecretaris/Regering blijkbaar
normaal vindt. De MP zal wel weer lachend zeggen dit dit allemaal heel vervelend is. Ik noem het
naast de eerder genoemde termen, onrechtvaardigheid en discriminatie, ook minachting.
Ik krijg 9 maanden later aow. Dit scheelt dus al gauw 4000 euro. Mijn man is geboren in 1950. Het
aow gat wordt dus 7 in plaats van 5 jaar.
per December a.s. gaat mijn inkomen van 1590 netto naar bruto 1100 deze uitkering tot juni
2016 extra zwaar belast omdat ik nog geen 65 en6mnd. ben. vaste lasten 1400 per mnd. [huur
800] heb geen recht op overbrug.uitk. WIE WEL????[ omdat ikouderdompensioen krijg van
bruto 1100 [netto ong. 750 hoe moet ik dat oplossen toen ik verplicht met vut in 2012 waren
deze maatregelen niet bekend 46 jaar gewerkt in de bouw. plots geen werk meer
keus WW of
VUT
Hierbij wil ik kenbaar maken dat ik ontzettend teleur gesteld ben in de pvda die deze maatregel
versneld wilt doorvoeren. Ben nu aan het uitzoeken om vervroegd te kunnen uittreden omdat ik
lichamelijk op ben , ben timmerman van beroep en heb ondertussen een arbeidzaam verleden van

44 jaar. vroeger en dan praat ik over de jaren 70 /80 was er geen toezicht op zwaar werk je had
toen nog zakken van 50 kg en er moest ook veel handmatig getild worden ,wat nu trouwens ook
nog steeds gebeurt. bijvoorbeeld een etageflat van drie hoog zonder lift als deze gerenoveerd
moet worden en je zit boven dan loop je nogal eens op en neer met gereedschap en materiaal. En
als er in de tweede kamer in niet op orde is voor onze regering dan word de vergadering
opgeschort.wij hebben geen koffie automaat of vers belegde broodjes. Daarom valt het mij zo
ontzettend tegen dat wij constant gestraft worden nu ook weer omdat ik dat half jaar maar weer
bij elkaar moet zien te krijgen . Ik vind het wel een genoeg zo en hoop dat de fnv zich hiervoor gaat
inzetten dat dit niet doorgaat
Voor dat alles bekend werd ,is mijn vrouw ook gestopt met werken en ook met pre vut gegaan.
Wij komen nu samen 28 x _+ €720 = € 20.160 Wij weten niet waar wij het vandaan moeten halen.
Voor het overbruggen hiervan zal ik een gedeelte van mijn flexpensioen moeten aanspreken. Ook
zijn mijn man en ik al gedupeerden omdat ik 4 jaar jonger ben en wij te maken hebben met een
AOW gat..
Ik ben in september 2014 met levensloopverlof ( vooruitlopend op pensioen ) gegaan. Mijn
prepensioen gaat in op 1 januari 2016. Dit gepland rekening houdend met AOW op 65 jaar en drie
maanden. Eerst ging de AOW leeftijd omhoog van 65 jaar naar 65 jaar en drie maanden. Dit was
voor mij te doen en te overbruggen. Vervolgens moest er verder bezuinigd worden ( blijkt nu dat
dit totaal niet nodig was ) en kwam het voorstel de AOW leeftijd te verhogen naar 65 jaar en 7
maanden. Nu valt dit precies voor mij op 1 januari 2018. En dat is het jaar waarin de AOW leeftijd
dan naar 66 jaar gaat. Voor mij dus geen 7 maanden maar een vol jaar uitstel van AOW. Mijn
vrouw is een jaar jonger dan mij ( niet werkzaam ), dus ik word dubbel zo hard getroffen.
In bovenstaand lijstje komt mijn situatie niet voor: zonder eigen inkomen partner met
prepensioen. Toen in 1995 bekend werd dat partnertoeslag werd afgeschaft hebben we spaarpot
gemaakt om gat te dichten. Mijn man is 40 mnd ouder dan ik. Nu moet hij, van jan 1952, 9 mnd
wachten op AOW, maar ik, zijn vrouw, krijg pas AOW als ik 67 ben. Prepensioen stopt als hij 65
wordt, daarna krijgt hij €500,= pensioen. Bruto. + zijn AOW. Daarvan moeten we rondkomen tot ik
67 ben. Dan is mijn man 70! Ons spaargeld is al bijna op, nauwelijks rente, al sinds2008 geen
indexering (pre)pensioen, paar onverwachte kosten. Ik verwacht armoe.
Om te beginnen moest ik de militaire dienst verlaten op 58 j leeftijd. Mocht niet langer blijven of
bijtekenen. Tot mijn 65ste ontvang ik van Defensie via het ABP € 1953,= per maand netto.(geen
vakantiegeld, 13de mnd etc meer) Vanaf mij 65 ste ontvang ik van het ABP, zonder AOW
compensatie van het ABP € 1178,00 per maand. Dat is beneden bijstand niveau. Het netto bedrag
ligt ook lager ingevolge van de belasting maatregel (lage belastingschaal gaat pas in op de AOW
gerechtigde leeftijd) Vrouw is door de gevolgen / reorganisatie in de zorg haar baantje als Alphahulp kwijt geraakt. dus € 0,00 inkomen Igv het ophopen AOW gerechtigde leeftijd ontvangt mijn
vrouw op haar 66ste AOW, bij verdere (aanstaande ophoging) wordt dat bij 66 j en 8 mnd) Vrouw
is van bouwjaar 12/1953. Daarbij lopen de lasten gewoon door, met name de hypotheek, t/m mijn
leeftijd van 67 j en 4 mnd. Mochten wij onze woning moeten verkopen, dan gaan wij onder water
voor een bedrag op dit moment van € 35.000,= Dus sparen zit er momenteel ook niet in om het
AOW gat zelf te compenseren. Wij proberen het onderwater gat te dichten, door waar mogelijk
extra af te lossen. Trachten beiden om aan de bak te komen middels het verkrijgen van werk. "je
bent te oud en te duur" Het niet hebben van AOW en de belasting maatregel scheelt mij 24 x €
576,= (AOW netto) € 13.824,= plus 24 x € 350,= (belasting maatregel) = € 8400,= TOTAAL €
22.240,= NETTO. Mijn echtgenote: 12 x € 576,= (AOW netto) = € 6912,= en bij versnelde ophoging
AOW leeftijd 20 x € 576,= (AOW netto) = € 11.520,= NETTO Samen dus € 34.000,= NETTO bij
versnelde invoering.
Ik heb al te maken met een gat van 7 maanden van mezelf en 5 mnd van echtgenote. Deze
verhoging komt neer op 3 mnd extra. Is netto €2200,00 bovenop de netto €9000,00. Tussendoor
de spelregels veranderen is crimineel. En dan nog 42% betalen over het pensioen. Geen kans gehad
om langer te werken om het gat op te vangen. 😡😡

Mijn AOW leeftijd gaat van 65+9mnd naar 66+4mnd.een financieel aderlating van DUIZENDEN
EURO'S NETTO voor mij persoonlijk, een extra ophoging die ik ten tijde van het besluiten om na 46
JAAR FULLTIME een punt achter mijn werkzame leven te zetten, absoluut NIET op voorbereid was,
65 jaar was toen nog de AOW leeftijd, dus zelfs geen 65+9mnd was aangenomen! Voor mij voelt
het dan ook als ZEER ONRECHTVAARDIG dat de generatie die Nederland mede de welvaart heeft
gebracht en werknemers die in de jaren 60 al aan het arbeidsproces deelnamen dit ONRECHT
wordt aangedaan!!! Financieele problemen kunnen dus niet uitblijven,zoals in mijn geval in
totaliteit 16 mnd. zonder AOW,betekent dit een mislopen van zo'n 12.000 EURO NETTO,samen
met mijn echtgenote loopt dit op tot 24.000 EURO NETTO,hoezo rijke ouderen? Dit kabinet met
VVD en PvdA en gedoogpartijen weten niet wat zij werknemers en mensen die het
arbeidsverleden zojuist achter zich hebben gelaten aandoen!!!!! In een woord SCHANDALIG,en
stop er nu mee, want gaandeweg het schrijven van deze mail merk ik dat ik steeds opgefokter en
kwader wordt, door het zo hard aanpakken van deze groep mensen.
Zal heel veel invloed hebben op mijn bestedingspatroon en ik verwacht dat het er voor mij en mijn
vrouw niet al te best uit zal gaan zien.
Mijn gevolgen zijn: 6 maanden geen AOW, 6 maanden een ouderdomspensioen waarover AOWpremie betaald moet worden. Ook moet ik over mijn ouderdomspensioen ZVW-bijdrage zelf gaan
betalen. Dit alles kost mij dan totaal ruim 6 duizend euro. Nadat ik eind 2000 met functioneel
leeftijd ontslag ging werd ik vervolgens geconfronteerd met de verhoging van de AOW gerechtigde
leeftijd. Ik moest daarom gaan sparen of extra gaan inlossen op mijn hypotheek met inkomsten uit
een uitkering dat 27% lager is dan als ik gewerkt zou hebben, Nu weer een extra maand bij sparen
in een wel zeer korte tijd. Het is te triest voor woorden omdat ik niet gekozen heb om te stoppen
met werken, maar dat ik MOEST stoppen en mag nu dan zelf het probleem maar op te lossen
terwijl mijn werkgever Defensie waar ik ruim 35 jaar voor heb gewerkt hier niets aan doet.
In het kort gezegd moeten (de hoge heren) van de pensioenen afblijven ,daar hebben de goede
mensen hun hele werkzame leven voor gespaard ,om het later nog een beetje redelijk goed te
hebben , J.F. Batenburg
mijn vrouw is 6 jaar jonger en heeft geen inkomsten, hierdoor krijg ik maar 50% Aow (wet uit 1995)
de toeslag is sinds 1 april 2015 afgeschaft. een alleenstaande krijgt 70% Dus door die maatregel
mis ik reedst 250 euro per maand. Door ophoging Aow leeftijd krijg ik pas later mijn Aow dus weer
een financiële terug gang. Wel pensioen met 65 maar geen AOW terwijl daar altijd rekening mee
was gehouden dat beide bij 65 jaar werden uitgekeerd. En omdat mijn vrouw jonger is krijgt zij
later mogelijk helemaal geen AOW meer omdat ze dan leeftijd afhankelijk willen gaan werken, wat
dat is waar dit kabinet naar toe wil. EIGELIJK willen ze helemaal geen AOW meer uitbetalen die
oudjes moeten het maar zelf regelen
Verwacht zeker financiële problemen. Mijn man wordt namelijk eerst gekort bij zijn pensioen
gerechtigde leeftijd daar ik een uitkering ontvang en 3 jaar jonger ben. Men verhoogt wel alles ook
de huur van onze woning met een hogere % daar wij een hogere inkomen hebben maar ze
vergeten dat wij wel tegen de pensioen leeftijd aanzitten en daardoor ook minder te besteden
hebben. Alles gaat omhoog behalve je loon en uitkering. 3 jaar overbruggen of meer wordt echt op
een houtje bijten. Wij hebben altijd hard gewerkt maar zie nu het resultaat. Wij hebben een te
jonge regering die zich niet kan inleven hoe het leven eruit komt te zien voor de ouderen die voor
hun gezorgd hebben. EN dit NOG steeds doen.
Ik kan het heel kort houden; door de verhoging van de AOW-leeftijd moet ik 25!! maanden
overbruggen met 768 euro per maand! Dit is een schandalige en onmogelijke situatie. Van dit
bedrag kan geen mens in Nederland zijn vaste lasten betalen laat staan leven!!!
Ik mag een zorgvuldige overheid verwachten. Toen ik in 2010 besloot om met vroegpensioen te
gaan ,hierdoor een jongere mijn werkplek in de bouw kon innemen. Deze overheid mij ook deze
mogelijkheid heeft geboden , maar heeft later gemeend dat mijn AOW datum maar drie maanden
moest worden uitgesteld. Deze uitstelling zie ik als roof diefstal. Was met vroegpensioen , had
geen keus meer om voor iets anders te kiezen. Ik had gekozen en maakte er reeds ruime tijd

gebruik van . Nooit komt naar buiten wat de opbrengst is van afschaffing partner AOW in 2015
wat is beslist in de vorige eeuw het was een bezuiniging. Van een zorgvuldige overheid kan ik niet
spreken wel van een overheid die drie maand mijn AOW uitkering steelt. En de jeugd werkloos en
onzeker thuis laat zitten. Ben niet de enige die gebruik heeft gemaakt van vroegpensioen maar
velen met mij. Dus er worden veel bestolen door deze overheid. En wanneer mogen echtparen
samen genieten van hun werkzaam leven zoals bij mij een leeftijd verschil van 6 jaar.
Ik ben pas werkloos geraakt, krijgt 38 maanden WW en kan daarna met vervroegd pensioen.
Echter door de verhoging van de AOW leeftijd blijf ik aanzienlijk langer in het vervroegd pensioen
zitten, wat weer invloed heeft op mijn uiteindelijke pensioen. Ik weet niet hoeveel dit scheelt,
maar ik kan mij met geen mogelijkheid op de nieuwe situatie voorbereiden.
Ben nu 4 jaar met een regeling thuis. Op 1 januari 2018 ga ik met de vut. Ben dan 61. tot 65 jaar is
er niets aan de hand. Van 65 tot 67 krijg ik bijna niets maar heb voor deze 2 jaren gespaard. Als er
nog een jaar bijkomt heb ik dan €1000,00 netto om alles te kunnen betalen. Dit is niet mogelijk. Zit
dan financieel aan de grond.
Ik ben chronisch ziek maar probeer al jaren toch te blijven werken. Door de leeftijd van 65 naar
65.9 en nu weer naar 66.4 jaar te verhogen, dreig ik alsnog in een uitkeringssituatie te komen. Iets
wat ik had willen vermijden. Want dat gaat me financieel 30% van mijn inkomen kosten. Dankzij
deze regering blijf ik achter de feiten aanlopen! Blijf van mijn pensioendatum af en zet die weer
terug naar 65 jaar!!
Ruim een jaar later het "beloofde" ouderdomspensioen, waar 40 jaar heel hard voor gewerkt is.
Heel teleurstellend omdat de toekomstdromen op deze manier niet waar gemaakt kunnen
worden. Hier is wel al die jaren naar toe geleefd! ook is er geen mogelijkheid geweest extra te
sparen om dit tekort aan te kunnen vullen.
Ik ga op 1 juli 2015 met prepensioen i.v.m. ontslagaanzegging per 1 juli 2015. Mijn aow leeftijd is
nu nog december 2016. Tot hier is mijn inkomen geregeld. Als de nieuwe wet wordt aangenomen
komen er 4 maanden bij waarin ik geen prepensioen meer ontvang en dus 4 maanden op een
houtje moet bijten. Dit is reeds door mijn pensioenadviseur van de fnv uitgeteld en zijn ca. 3000
euro die ik niet krijg. Ik vind dit een schandalige vertoning van dit kabinet. De eerdere wetten
worden zomaar met voeten getreden. Ik zeg dan ook: "afblijven van eerder genomen akkoorden".
M.v.g. JJ
ik heb een aow gat van 7 maanden 7x 750 euro =5250 euro als er nog twee maanden bijkomen is
dat 1500 euro!
Ik wordt hiervan zojuist op de hoogte gesteld en ik ben nu(met veel plezier) een noodgedwongen
zzper omdat ik geen kans maak gezien mijn leeftijd op een baan, dus ik zorg tot op heden voor mijn
eigen onderhoud. Ik weet niet hoe lang ik gezond blijf en in staat ben in mijn eigen onderhoud te
voorzien. ouder worden komt met gebreken, hoe lastig ook te erkennen. Waar zijn ze in den
Haag mee bezig! Geen flauw idee van die inkomenseffecten, ik weet dat ik nu al inlever!
Ik ga er twee maanden AOW op achteruit. Dat is zo ongeveer netto 1500 euro.
In 2011 de beslissing genomen om per 1-4-2012 met vervroegd pensioen te gaan. Als
Rijksambtenaar was er een mogelijkheid om gebruik te maken van een ontslagname regeling
(belastingdienst). Ik heb toen besloten om daar gebruik van te maken en per 1-4-2012 een ABP
vervroegd pensioen aan te vragen. Hierna kwam de regering met een verhoging van de
pensioenleeftijd zodat ik nu al met een AOW-gat zit van 6 maanden. Weet nu nog niet hoe ik dat
moet compenseren. En dan nu ook nog eens een nieuw extra langere periode "overbruggen". Ik
vind het DIEFSTAL. Kom straks wel bij die "Volksvertegenwoordigers" elke dag mijn eten halen
(overigens wel met mijn echtgenote).
Door de verdere ophoging krijg ik in totaal te maken met een gat 32000 Euro. Ik ben militair, door
de bijzonder positie van de mil moet ik verplicht met Functioneel leeftijdsontslag. Na ontslag
ontvang je een uitkering gewezen militairen(UGM) , dit is in mijn geval 500 Euro minder dan mijn
eerdere mil salaris. Dus echt sparen zit er dan ook niet in. De UGM is een oudedagsvoorziening ter
overbrugging tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is zo afgesproken en dat moet na

gekomen worden, geldt overigens voor alle mensen met pre-pensioen of VUT, zij hebben hierover
immers ook afspraken gemaakt. Alle ovebruggingsmaatregelen en pensioen naar voren halen lost
maar voor een klein gedeelte iets op door de verschillende negatieve neveneffecten, zoals
doorbetalen AOW premie en hogere belastingschijven. Kortom, in de periode 65-67 lever ik nog
eens 490 Euro netto in door al deze neveneffecten. Dit is dus al in totaal bijna 1000 Euro minder
dan mijn eerdere militaire salaris. Fijne oude dag, militairen/veteranen worden zeer gewaardeerd,
behalve financieel dan.
Ik heb een nabestaanden pensioen van ABP, na mijn 65e jaar valt een groot deel van dit pensioen
dat mijn enige inkomen is, weg, dit weggevallen deel moet ik, om rond te kunnen komen,
maandelijks aanvullen met mijn spaargeld, op dit moment is het 7 maanden lang, bij versneld
verhogen van de AOW leeftijd komt er nog 5 maanden bij.
Ben ongewild werkeloos geworden. Mijn ww uitkering stopt in mei 2015. Ben verplicht om
gebruik te maken van vervroegd pensioen. Daarboven op komt het ww gat,en geen partner
pensioen voor mijn vrouw.
Als voormalig beroepsmilitair was ik verplicht om vroeg te stoppen met werken. Voor mij is er een
aow gat van zeven maanden dat wordt negen maanden in de nieuwe situatie. Iedere maand moet
ik na mijn 65e netto ongeveer 700 euro inleveren. Mijn echtgenote was werkzaam bij de politie en
is nu met pre pensioen. Zij heeft nu 9 maanden een aow gat dit wordt 12 maanden in de nieuwe
situatie. Zij gaar netto 400 euro inleveren. Aangezien wij een koophuis hebben met hypotheek
vraag ik mij af of wij dat nog wel kunnen betalen of misschien verkoop van ons huis een optie moet
worden, wat ik niet hoop. wat ik vreemd vindt is dat men zich verschuilt achter de zg babyboom.
Dit gaat ook voorbij. Inmiddels staat de jeugd werkeloos toe te kijken hoe de ouderen langer
moeten werken op hun plaatsen. Gelegenheid voor extra te sparen is er niet. We mogen blij zijn
dat we wat geld achter de hand hebben voor als er in huis iets kapot gaat.
Mijn financiële gevolgen zijn heb van mijn spaargeld een oude motor fiets gekocht om in mijn
pensioen tijd deze op te knappen en mee rijden als ik volgend jaar April 65 wordt moet ik 7
maanden wachten op mijn AOW Dit betekend dat ik mijn grootste hobby het motorrijden we kan
vergeten zal dus de motoren moeten verkopen
daar mijn vrouw maar deeltijd werker is en dus maar vijf dagen in de maand werkt is het inkomen
al minder er wonen nog twee kinderen thuis en ook nog een kleinkind een nog studerend 20 jaar
al met al vraagt mijn baas of ik met vroeg pensioen kan daar het werk ook niet voor het op rapen
ligt, nou als er wat kortere werk weken gemaakt kunnen worden O K maar de poen kom je dan
toch weer te kort het onderhoud van ons huis en de kosten van gas water en licht en vooral de
verzekeringen zijn ook een groot kosten plaatje. zitten dan ook aan zone panelen te denken maar
daar blijft het bij dromen is ook leuk maar of dit allemaal wel kan in de toekomst nee ik denk het
niet dus blijven we gewoon maar werken tot we er bij neer vallen de heren willen het zo! met
vriendelijke groet Gerard.
Ik werk in de zorg en heb recent te horen gekregen dat er opnieuw een aantal mensen worden
ontslagen in mijn werkgroep. Wanneer de Aow leeftijd weer omhoog gaat maak ik me heel veel
zorgen over het pensioen gat dat ontstaat. Ik heb een partner met hersenletsel die al lange tijd niet
meer kan werken en dit komt erbij. Ik was 14 jaar toen ik begon met werken. Het is wel genoeg
geweest. Vooral omdat ik daarnaast met ve anderen dagelijks mantelzorger ben van mijn vader en
mijn man. Ik ben op.
Doordat ik in 2010 ben ontslagen en niet meer aan het werk kwam ben ik met vervroegd
ouderdom pensioen gegaan. Dit ook omdat ik anders bang was om anders zonder inkomen zou
komen te zitten omdat mijn vrouw een baan heeft van 24 uur per week. die verdient weliswaar
meer dan de bijstand norm maar daar kunnen we niet van bestaan(hypotheek e.d.). Dit houd wel
in dat ik na mijn 65ste een lager pensioen heb. Mijnvrouw werkt in de zorg en is ook niet zeker van
haar werk en zeker niet tot haar 67ste. Ook al omdat het werk door haar leeftijd het steeds
zwaarder word. Nu zit ik vanaf mijn 65ste tot mijn 66ste en mijn vrouw vanaf haar 65ste tot haar
67ste zonder AOW. Ondanks dat mijn vrouw altijd werk heeft gehad heeft ze sinds 7 jaar pas een

vaste baan over een langere periode. Daarvoor was het twee jaar hier en een half jaar daar(flex en
in verschillende sectoren) dus haar pensioen stelt ook niet veel voor. Dus zoals je leest gaat het ons
bij elkaar drie jaar AOW kosten die we niet kunnen missen om onze verplichtingen na te komen.
Dit loopt in de duizenden euro,s Bi verzekeren was geen optie want dat ging toen al 150 p.m.
gulden kosten
Door toedoen van onze regenten zal ik op 71 jarige leeftijd mijn verwachte pensioen gaan
ontvangen. Dit komt mede doordat mijn vrouw 3 jaar jonger is en past op 67 jarige leeftijd AOW
zal ontvangen. Helaas heeft de FNV geen invloed kunnen uitoefenen of deze verslechteringen
tegen te gaan.
Was van plan op mijn 60-ste te stoppen en heb daar ook extra voor gespaard door verhoging van
de AOW leeftijd krijg ik nu AOW op 67 jaar daardoor heb ik om financiële redenen besloten door te
werken tot 62 jaar. Daarbij is onzeker of de AOW 67 jaar blijft immers wordt op grond van de
levensverwachting wellicht 67 jaar nog verder verhoogd. Voor werknemers is er dus niets definitief
en kan je voor grote financiële problemen komen te staan. Je moet/wil nu beslissen maar de
overheid is niet betrouwbaar je weet niet waar je aan toe bent. verhoging van AOW leeftijd zal de
instroom naar de WIA en de WW verhogen. Jongeren blijven aan de kant staan omdat ouderen
geen ruimte maken. Onzinnig beleid.
Voor mij zelf wordt het AOW gat groter, het gat van 5 maanden wordt dan met een maand
verhoogd ofwel 6x586,56=3519,36 euro Maar door het leeftijdsverschil van mij en mijn vrouw van
2,2 jaar wordt het AOW gat voor haar ook groter ofwel 16x586,56=9384,96 euro Door het
afschaffen van de toeslag voor gehuwden ofwel die 2,2jaar die ik ook moet overbruggen wat neer
komt op 26x586,56=19250,56 euro Bij elkaar opgeteld is mijn totale AOW gat 28154,88 euro
Op dit moment ben ik met flex pensioen.Als ik 65 wordt stopt dit. Ik zal dan gedurende 7 maanden
geen AOW en geen ouderdoms pensioen ontvangen. I.v.m het feit dat ik al 3 jaar met flexpensioen
ben kon ik niet sparen om dit gat op te vullen. Schade dus voor mij ongeveer 14.000 € netto.
Bedankt als er geen oplossing komt voor dit ontstane gat.
Ik moet nu tot mijn 67 e doorwerken (2 jaar langer) terwijl de ontslagvergoeding was gebaseerd op
werken tot mijn 65e. Heb dus een aow gat van 2 jaar. Word hier nog wat aan gedaan
(gecompenseerd)?
Schandalig,ik heb inmiddels 46 jaar gewerkt en pensioen opgebouwd. Ze hebben al zoveel gestolen
van van mij en nu nog langer doorwerken. Al jarenlang geen indexering gehad. 40 dienstjaren kon
je met pensioen,wederom van mijn vrijheid beroofd De overheid heeft in de jaren 90 een greep in
de kas gedaan abp dat noem ik stelen laat de jongeren maar gaan werken,die zitten allemaal in de
bijstand of ww handje ophouden door dit shit kabinet. Smeerlappen zijn het. Maar als je al 46 jaar
hebt gewerkt en nooit werkloos bent dan wordt je keihard gestraft in dit land.
Ik woon in nederland sinds 1975 wegens huwelijk, heb ik de nederlandse nationaliteit. Hierdoor
heb ik al een aow korting van 10 procent.Heb altijd gewerkt als freelancer en sinds 20 jaar in
loondienst. Heb twee kinderen grootgebracht. Mag wel twee jaar langer doorwerken, maar
korting blijft. Heb mijn school tot 20 jaar in Frankrijk gedaan; heb dus niets gekost. Vreemd dat ik
wel recht heb op langer werken en niet op volledige aow.
Na 43 jaar bij de gemeente Amsterdam, ondermeer als straatmaker, te hebben gewerkt krreg ik in
2009 de aanbieding om van de fws regeling gebruikte maken. Van deze regeling zou ik op 59 jarige
leeftijd in 2012 gebruik kunnen maken. Een berekening door het ABP gaf voor mij de doorslag om
in oktober 2012 met fws (functionele werktijd stop) te gaan. Als de tweede verhoging door de
eerste kamer komt heb ik een aow gat van 18 maanden. Tel daar bij op de ziektekostenverzekering
en het eigen risico voor je ziektekosten ( wie van boven de zestig is nog 100% gezond) dan zijn de
inkomsten duidelijk minder dan zijn dan wat in 2009 werd berekend. Raar is ook dat het ABP
rekentmet een rekenleeftijd van 81 jaar behalve bij het voorschot dat wordt gegeven om het AOW
gat te financieren. Dit moet versneld worden terug betaald. Ook dit geeft een negatief resultaat op
je pensioenuitkering.
Natuurlijk had ik zoals ieder ander een pensioenplan gemaakt. ik werk vanaf mijn 15e jaar en was

van plan om op mijn 63.3 maanden te stoppen. in totaliteit heb ik dan ruim 47 jaar gewerkt.
kijkend naar de versnelde invoering van de AOW, komt hier weer een half jaar bij. ook door het
uitblijven van de indexering moet ik weer mijn plan bijstellen en zal nog later met pensioen kunnen
gaan. Daarbij wordt het in mijn werk steeds onrustiger omdat de bezuinigingen banen gaat kosten.
Als ik nu reëel kijk naar mijn situatie zal ik tot mijn 67e door moeten werken. ik heb dan ruim 51
jaar gewerkt. op zich zou dit geen probleem zijn als ik geen gezondheidsklachten zou hebben. maar
helaas is dit wel het geval.
Ik zit nu in een bovenwettelijke WW uitkering en deze loopt volgens de cao tot 65 jaar. Als de oude
werkgever dit niet aanpast, dan ben ook ik het bokje. Dit zou mij dan een jaar lang zonder inkomen
opleveren. Ongeveer 24.000 euro. Daar komt bij dat mijn echtgenote geen inkomen heeft en geen
pensioen heeft opgebouwd, ook 14 maanden langer moet wachten op de AOW waar niks meer
tegenover staat. Dus kunt u na gaan wat de hoge heren ons afstelen en waar we niks voor hebben
kunnen repareren.
Ik ben werkzaam bij een SW-bedrijf, mijn vrouw is 15-25% afgekeurd en heeft alleen een kleine
uitkering. Haar geboortedatum is 26-11-1954. Mijn gezondheid laat zo te wensen over, dat ik al
haast een jaar thuis ben. Mijn vrouw kan evenmin werken. Werken tot mijn 66e? Hoe? En dan?
Mijn vrouw AOW, wanneer? Werken tot mijn 67e? Krijg ik nog AOW of is het de bedoeling dat we
dat helemaal niet meer krijgen?
vooral geestelijke gevolgen. Ik werk al 50jaar. De laatste 23 jaar in een verpleeghuis. Deze zorg is
de laatste jaren zeer zwaar geworden omdat alleen de zwaarste gevallen opgenomen worden,
waardoor de zorg veel en veel zwaarder is geworden. Daar hoor je trouwens nooit iemand over. En
nu moet ik mij voor de tweede keer geestelijk aanpassen om nog langer te werken. Dit valt mij zeer
zwaar. Het lijkt maar kort die paar maanden maar voor mij valt het zeer zwaar om nu nog een keer
langer door te werken.
Ik ben 12-09-1951 begonnen met werken, mijn vrouw is gestopt na de geboorte van de kinderen,
heeft artrose, maar nooit afgekeurd. ik moet nu al 50 jaar en 7 maanden werken en waarschijnlijk
zal dat nog wel weer langer worden, politici blijken de meest onbetrouwbare individuen op deze
aardbol, want de grens wordt steeds verder verlegd. Het vertrouwen is ook helemaal weg. Ik krijg
een alleenstaande AOW, ondanks dat ik extra kosten moet dragen voor mijn vrouw, haar
zorgverzekering noem maar op. Vakanties zitten er al jaren niet in, vakantie geld wordt gebruikt
om tekorten aan te vullen, ieder, maand is weer een zorg om er door te komen. Een leuke/ trieste
en treffende slogan is "Aan het eind van mijn salaris heb ik nog een stukje maand over" ik kom in
de problemen door het wegvallen van de tegemoetkoming partner toeslag en de te overbruggen
periode wordt steeds groter omdat mijn vrouw die 2 jaar jonger is ook op een later moment haar
AOW krijgt. Wij zullen ons huis moeten verkopen omdat de kosten niet meer zijn op te brengen.
de datum van uittreden, eerst 57, toen 95, toen 62 prepensioen, kreeg een mooie brief omdat ik
zolang had bijgedragen kreeg ik met 62 prepensioen, dat werd 65, zeker voor mij want ik was van
51, inmiddels is het al 65 en 7 mnd geworden, en het zal vast nog hoger worden, tenslotte ben ik
nog niet compleet uitgezogen. Ik voel mij een lijfeigene waaruit alle levensplezier is weggetrokken,
iedere dag loop ik weer tegen berichten aan dat wij verder worden uitgezogen. De gastarbeiders
en mensen die hierheen zijn gehaald om de kosten voor de werkgevers te drukken, hebben vaak
geen of weinig AOW en helemaal geen pensioen, maar waarom moeten wij daaronder lijden en
worden de werkgevers die de voordelen daarvan hebben gehad hier niet aansprakelijk voor
gesteld. Het is een pure schande dat ouderen zo worden gepakt en ondanks hun vaak langere
werkbare verleden niets meer op hun pad vinden om hun oude dag te vergemakkelijken. Shame
on "YOU" Henk Fremouw
Gemeentelijke kosten, langer verzelfstandigen thuis met minder hulp. Huis artsen die de
maatregelen uit moeten voeren senioren minder zorg krijgen, daar hebben de senioren mee te
maken.
Zit 3 maanden langer in de IAOW. Mijn vrouw werkt 18 uur per week. Haar inkomen wordt dus 3
maanden langer gekort. = 3x €1000, = € 3000,00. Mijn inkomen is ook 3 maanden minder dan

AOW. weet niet hoeveel. Schat € 5000,00.
Mijn persoonlijke gevolgen zijn: Ik ben verplicht te stoppen op mijn 65e, daar ik trendvolger ben.
De financiële gevolgen bedragen plm. 6000 Euro, ik heb geen idee hoe ik dat kan overbruggen!!
God zij dank val ik buiten dit onverantwoorde gedoe met de pensioenregeling. Maar mijn
solidariteitsgevoel met de slachtoffers ervan zegt me dat dit nooit op deze wijze uitgevoerd mag
worden. Heel gezond denkend Nederland zou hier tegen te hoop moeten lopen.
Ik verwacht geen financiele problemen maar wel fysieke problemen na 45 jaar in de bouw
werkzaam te zijn en je krijgt te horen dat je nog 7 jaar meer moet werken denk ik dat mijn lichaam
het niet meer aan zal kunnen. Ik vraag mij af heb ik niet voldoende bijgedragen met 45 jaar werken
in de bouw. Ik heb er nooit tegenop gezien maar er nu wel tegenop want nog 7 jaar is wel erg veel
en mocht ik het halen heb ik 52 jaar gewerkt en belasting betaald alle premies betaald en krijg er
zelf niets voor terug. Nu wordt er gesproken over het afschaffen van de 4 daagse werkweek voor
oudere werknemers dat zal een ramp zijn, dan weet ik zeker dat ik het niet zal redden. IK VIND
HET EEN GROOT SCHANDAAL DAT ER IN DIT LAND NIET NAAR ARBEIDSVERLEDEN WORDT
GEKEKEN. groetjes Piet Trommelen
Momenteel heb ik al bijna 2 jr.een ww-uitkering + een aanvulling (gouden handdruk) tot 1 sept
2016, daarna kan ik met pre-pensioen tot mijn 65e , dan krijg ik waarschijnlijk alleen mijn pensioen
(PMT). Momenteel betaal ik nog 25% premie aan het PMT en zij betalen die andere 75% speciale
regeling van het pmt. Nu heb ik een aow-gat van 1 jaar en 3 maanden en als de nieuwe aow
regeling er door komt heb ik een aow-gat van 2 jaar. het is niet mogelijk om zoveel te sparen in die
korte tijd ik wordt in september 2015 61jaar. Mijn vrouw is 2 jaar jonger en werkt niet. m.vr.gr.
Albert Kok
In ons persoonlijk geval krijgen we te maken met vele duizenden euros minder dan voorheen,ik
ben 46 jaar werkzaam in de industrie in ploegendienst,nacht middag ochtend.Door deze zware
arbeid ben ik nu genoodzaakt om binnenkort te stoppen( hartpatient en herseninfarct).Tot 67 jaar
doorwerken is er niet meer bij.Tot mijn 65 jaar kan ik rondkomen met het stukje vroegpensioen.Na
het bereiken van 65 jaar moeten wij rond zien te komen van 800 euro samen met mijn 2 jaar
jongere echtgenoot die door 24 uur mantelzorg voor onze dochter al 33 jaar geen inkomen en
pensioen heeft.Doordat men nu ook nog de partnertoeslag af heeft geschaft blijft er niet veel meer
over na 46 jaar hard werken,bedankt regering! Ik begrijp dat we langer zullen moeten gaan
werken,maar dit gaat wel erg drastisch.Waarom het afschaffen van deze partner toeslag?Met deze
toeslag zou het nog redelijk zijn.Ik loop door deze maatregelen al een tijdje te denken om er maar
een eind aan te maken,ik had op een mooie oude dag gerekend.Pas bij het bereiken van mijn 69
jaar ( vrouw is 2 jaar jonger)zou het misschien weer redelijk kunnen zijn maar ik vertrouw deze
maatregelen echt niet meer.Hopelijk zijn er in de 1e kamer verstandige mensen en dan bedoel ik
echt mensen die gezond kunnen handelen.
Ik heb in het kader van de reorganisatie en krimp bij Rijkswaterstaat afgesproken per 19-9-2016
met ontslag te gaan (65 jaar) en het jaar daar aan voorafgaand met bijzonder betaald verlof te
gaan. Ik heb verder een prima aanvullend pensioen. Ik heb me toen gerealiseerd dat ik pas 7
maanden na die datum recht zou hebben op AOW. Wat ik me niet heb gerealiseerd dat ik daardoor
ook 7 maanden moest wachten op de lagere premies ed waardoor ik 7 maanden lang gewoon flink
minder dan de verwachtte netto-inkomsten heb. Daar wil onze regering opeens nog eens twee
maanden extra bij tellen. Het zou er met 7 maanden wachten op de AOW-leeftijd al spannend gaan
uitzien en ik zal waarschijnlijk tegen tekorten aanlopen. Met 9 maanden wachten wordt dat
probleem onverwacht veel groter..
mijn aow ontvang ik plusminus 10 maanden dus een financieel gat van plusminus 7000 euro. over
mijn pensioen moet ik aow premie betalen tot mijn aowdatum en ik word gekort op mijn ioaw
uitkering en dit veroorzaak een financieel gat van plusminus 10.000 euro
De financiële gevolgen zijn enorm, probeer nu het gat van 7 maanden bij elkaar te sparen en kan
hierdoor me niets meer veroorloven aan andere uitgaven. Als de AOW verder omhoog gaat, dan
wordt het een ramp voor mijn situatie, maar ook van vele anderen. Dit is gewoon een grote

schande en een ramp voor de economie en de jongeren die nu al geen werk krijgen. Laten alle
regeringsfunctionarissen €1000.- per maand inleveren, dit bespaard €950 miljoen op jaarbasis.
Beste eerste kamer leden Ik wil het even met u hebben over de Overbruggingsregeling en de
nadelen die dit oplevert Om van de overbruggingsregeling gebruik te maken moet u in ieder geval
al op 1 januari 2013 inkomen uit één van onderstaande regelingen hebben ontvangen. Het gaat
om: • VUT; • prepensioen; • overbruggingspensioen; • functioneel leeftijdsontslag (FLO); •
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen; • particuliere
Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen; • particuliere WIA/WGA-verzekering; • lijfrente; •
levensloopuitkering. Daarnaast geldt een inkomenstoets en een vermogenstoets. Als uw uitkering
ná 1 januari 2013 is ingegaan, is de overbruggingsregeling niet op u van toepassing. Inkomenstoets
Voor alleenstaanden is de inkomenstoets bepaald op 200% van het bruto wettelijk minimumloon
voor alleenstaanden. Dat is per 1 januari 2013 een brut maandbedrag van € 2.938,80. Is uw
uitkering zes maanden voor de maand waarin u 65 wordt hoger dan dat bedrag? Dan is de
overbruggingsregeling niet op u van toepassing. Voor paren geldt een grens van 300%. Maar voor
hen geldt ook hun gezamenlijk inkomen. Dat betekent dat niet alleen uw inkomen, maar ook dat
van uw partner meedoet. De grens voor de gezamenlijke inkomens is bruto per maand € 4.408,20.
Is het inkomen van u en uw partner zes maanden voor de maand waarin u 65 wordt meer? Dan is
de overbruggingsregeling niet op u van toepassing. Vermogenstoets Behalve de inkomenstoets
geldt ook een vermogenstoets. De waarde van uw eigen woning én de waarde van uw
pensioenvermogen blijven buiten beschouwing. Is per 1 januari 2013 uw overige vermogen (minus
uw eventuele schulden), meer dan € 21.139? Dan is de overbruggingsregeling niet op u van
toepassing. Voor paren ligt de grens op € 42.278. Hoogte overbruggingsuitkering De
overbruggingsregeling levert een uitkering op minimumniveau op. De bruto-uitkering is op dit
moment bepaald op: • € 1.113,73 voor een alleenstaande zonder kinderen; • € 725,65 voor een
gehuwde/samenwonende; • € 1.386,94 voor een alleenstaande met een kind jonger dan 18 jaar.
Voor een jongere partner bestaat recht op een partneruitkering van € 725,65. De genoemde
bedragen zijn de maandelijkse brutobedragen. Opmerking een IOAW uitkering is veel beter want.
Gehuwd en ongehuwde partners 21 jaar en ouder € 1580,34 Alleenstaand vanaf 12 jaar en ouder
€ 1222,54 Verrekening overige inkomsten Omdat de overbruggingsregeling een uitkering op
minimumniveau betreft, worden andere inkomsten op de uitkering in mindering gebracht. Voor
inkomen uit werk geldt een gedeeltelijke vermindering. Vermindering wegens niet-verzekerde
jaren De berekening van de hoogte van de uitkering volgt dezelfde systematiek als die van de
AOW. Dat betekent dat een eventuele hiaat in de AOW-opbouw ook geldt voor de
overbruggingsregeling. Dat is het geval als u niet altijd in Nederland hebt gewoond. Conclusie: Pre
pensioen Als je dit leest: Voldoe je aan pre pensioen. Ja Daarna lees je: mijn brutoloon is niet
hoger dan € 2.938,80 en ons gezamenlijk bruto inkomen als gehuwde is ook minder dan 300%, dat
wil zeggen € 4.408,20. Ook daar voldoe je aan. dan als klap op de vuurpijl mijn vermogenstoets
komt ook goed uit want dat is minder dan € 42.278. Maar dan!!! De Verrekening overige
inkomsten Omdat de overbruggingsregeling een uitkering op minimumniveau betreft, worden
andere inkomsten op de uitkering in mindering gebracht. Voor inkomen uit werk geldt een
gedeeltelijke vermindering. Maar wat krijg je uit pensioen. (zie bijlage) Dit is een voorbeeld uit
mijn pensioen uit 2013. Dit zal ongeveer overeenkomen met andere inkomens van andere mensen
die nu met een AOW gat zitten of gaan zitten. • Conclusie: men komt niet in aanmerking. De
overbruggingsuitkering is een papieren tijger. Mijn vraag is hoe mensen in die situaties met soms
wel 3 tot 24 maanden (situatie nu), hun huur vaste lasten enzovoort moeten betalen? Zij hebben in
die maanden een negatief inkomen. Want € 827,97 netto inkomen is hoger dan 725,65 voor een
gehuwde/samenwonende Opm. Het netto inkomen uit de bijlage is lager vanwege de
ziektekostepremie Avero collectief. daarbij moet worden aangetekend dat door de versnelde
verhoging van de AOW er mensen zijn die nog meer in de problemen komen. Vervolgens: Even
erg is dat er minachting is voor ouderen zij voelen zich daardoor niet meer serieus genomen, want
de problemen waar ouderen mee te maken hebben worden gewoon genegeerd. Ook
opmerkingen uit de politiek waarin de Minister President het steeds heeft over de hardwerkende

Nederlander slaat verkeerd aan. Met andere woorden: Gij die niet werkt moet boeten. Ik wil er op
wijzen dat een veel gepensioneerden pro deo vrijwilligerswerk doen bij verenigingen of
instellingen, mantelzorg verlenen en op hun kleinkinderen passen, omdat hun kinderen moeten
werken en kinderopvang niet kunnen betalen. (denk ook eens aan koningsdag met al zijn
vrijwilligers, zou anders nooit gevierd kunnen worden). Bovendien zorgt de WUL (Wet
Uniformering Loonbegrip), de lagere heffingskorting en het niet meer indexering van de
pensioenen voor een steeds lager inkomen voor ouderen. Ook in de periode van 65 jaar en de
AOW leeftijd betaald men gewoon de volledige belasting. Pas als men de AOW leeftijd bereikt
heeft gaat men minder belasting betalen. Mijn vragen aan jullie zijn om tot een fatsoenlijke
Overbruggingsregeling te komen. 1. Hoe gaan zij deze klappen opvangen 2. Hoe komen zij aan een
fatsoenlijke overbruggingsregeling Want daar hebben deze mensen na jaren van hard werken
recht op!!!
Onlangs is opnieuw de AOW leeftijd verhoogd, voor ons is dat een dramatische en zeer
onrechtvaardige ontwikkeling. Wij (mijn vrouw en ik) zijn beide met de VUT en hebben geen
mogelijkheid meer het ontstane AOW gat te dichten. Wij hebben beide bij de spoorwegen gewerkt
samen meer dan 80jaar vaak in de volcontinue dienst (vroeg laat nacht) en hebben lang gelden
met onze werkgever deze vut regeling afgesproken en vast gelegd, daar viel dus niet meer over te
praten toen de eerste AOW leeftijd verhoging een feit werd. Wij hebben lang geleden al besloten
hoe onze oude dag eruit zou gaan zien, dat gaat natuurlijk voornamelijk om het maandelijks
inkomen, de AOW op 65 jarige leeftijd maakt daar deel van uit. Destijds hebben wij een aantal
keuzes gemaakt op basis van het berekende/verwachte inkomen, zo hebben wij b.v. geen
begrafenisverzekering afgesloten omdat wij onze begrafenis willen betalen uit spaargeld, dat gaat
nu niet lukken, wij hebben dit spaargeld hard nodig om het AOW gat te dichten. Ik heb 1 jaar lang
een AOW gat en mijn vrouw heeft 2 jaar een AOW gat, totaal een bedrag van circa 25.000 euro die
wij niet gaan ontvangen, ondanks dat ons dat jaren en jaren is voorgehouden, en waarvoor wij
gewerkt hebben een onrechtvaardig en onredelijk besluit. De voorgestelde overbruggingsregeling
is dermate zuuunig dat wij daar niet voor in aanmerking komen, de kans is erg groot dat de auto
verkocht moet worden en/of ons eigen huis. Wij vinden het onbegrijpelijk dat uw partij en politici
op een dergelijke onbehoorlijke manier omgaan met al die mensen die hun best gedaan hebben
voor de BV Nederland en bergen belasting betaald hebben. Ik verzoek U nader onderzoek te doen
en rechtvaardig te oordelen en de onbehoorlijke regelingen aan te passen.
ik ben in dec.2012 met prepensioen gegaan na 46 jaar in de metaal werkzaam te zijn geweest. IK
heb een partner die 8jr. jonger is als ik dit betekent een aow gat van 10jaar zoals het er nu uitziet
[.afschaffen partner pensioen] door de versnelde verhoging van de aow leeftijd krijg ik9mnd een
halve aow uitkering [ gehuwden] daar komt nog eens bij dat ik op 28 aug. jarig ben dus die mnd
krijg ik 3 dgn.aow samen dus een gat van 10 mnd . Deze halve aow uitkering wordt ook hoger
belast .dit betekend dat ik moet rond komen met ong 580 euro. Alles bij elkaar kost mij dit
ong.90.000 euro verteld U mij maar hoe een arbeider dit bij elkaar moet sparen !! Ik hoop dat hier
iets aan gedaan kan worden want wij worden wel heel erg gedupeerd.
In 2010 met prepensioen gegaan,had mijn financien zwart op wit in orde voor de toekomst door
de aow leeftijd op te schuiven zit ik met een aow gat van 9 maanden bij verdere verhoging is het
een jaar. Heb er nu al stress van hoe moet ik dat jaar financieel door komen!!!!!!!!
Doordat ik met vroegpensioen ben na 45 jaar Post NL sinds 2011 gaat mijn vroegpensioen over in
een aanvullend pensioen met 65 jaar echter mijn AOW krijg ik pas 3 maanden later waardoor ik
bijna € 2200, zelf uit spaargelden zal moeten ophoesten en over mijn aanvullend pensioen betaal ik
3 maanden lang 42 % belasting wat mij ongeveer 500 euro kost dus deze maatregel kost mij rond
de 2700 euro. Ik vind het onvoorstelbaar dat dit zomaar tegen alle afspraken in gewoon kan
gebeuren ik heb hier nooit op in kunnen springen.Ben blij dat ik nog een bijbaan als taxichauffeur
heb om dit bij elkaar te kunnen sparen maar moet hier nog wel ruim vijf maanden parttime voor
op de taxi rijden te zot voor woorden.Wat mij het meest stoort is dat ik met vroegpensioen ben
gegaan omdat mijn werkgever van al zijn dure fulltimers af wilde en ik zelfs na 45 jaar op mijn

eigen baan moest solliciteren dus de keus liet zich raden maar we hadden een goede afspraak over
het pensioen volgens de regels die toen golden maar dit wordt door deze vreselijke regering teniet
gedaan op een a-sociale manier.!
Ben nu 60 jaar , mag nog 7 jaren werken .Heb er dan 50 jaar arbeid opzitten als ik dat al haal .
Daarna als dank pure armoede gezien de huidige afbraak van de ouderen- en ziektezorg. Klein
pensioentje wordt zo wie zo opgesoupeerd door de steeds onbetaalbaar wordende zorg en de
steeds oplopende huur , met dank aan deze regering .
Ik verwacht rond 3000 euro te zullen mislopen bovenop de al bestaande verhoging AOW leeftijd.
Daar zal nog wel een fiscale strop bij komen vrees ik.
Werk al 46 jaar in de gezondheidszorg, bij de specialist en er is voor 2000 geen pensioen opbouw!
Vind dat onze leeftijdsgroep erg hard gepakt wordt. Alle rechten zijn al anders dan we verwacht
hadden.
Ik zou met 65 en 7 maanden moeten stoppen en ik zou waarschijnlijk een jaar eerder gaan want
mijn vrouw is 5 jaar ouder . Reden dat we dan in ieder geval nog gezond oud worden . Dus mijn
plan zou me geld kosten maar nu kan ik het gat niet overbruggen
ik werk 8 uur per week bij ah meer mag niet want ik ben te duur (oud) ik moet straks een jaar
opvangen met de AOW ik heb er niet voor kunnen sparen want toen dat veranderde waren de
kinderen nog thuis en die studeerde .Ik moet straks van 750 euro per maand rond komen met mijn
350 euro erbij is het niet voldoende mijn man heeft nu een Wia dus ik heb er gewoon niet voor
kunnen sparen want door de Wia zijn we al veel in ons inkomen gekort.Ik heb geen idee hoe ik dat
jaar moet opvangen.Ik denk gewoon een jaar niet leven want ik kom gewoon geld tekort.Het zijn
alle regelingen bij elkaar die ons gewoon ons inkomen ontnemen
Na 47 jaar werken krijgen we een AOW gat van 16 maanden .Dit is dan mooi gedaan door onze
regering . Mijn vrouw heeft geen inkomen en is nog eens 4 jaar jonger als mij . Dus zij krijgt pas na
67 jarige leeftijd AOW. Ben wel verplicht om dan door te werken tot 66,4 jaar
Werkzaam vanaf 14 jaar veertig jaar werkzaam in het OV het word steeds zwaarder veertigdienst
jaren met pensioen is weg fut is weg nu mag je nog langer door terwijl de jongeren thuis lopen
maak gebruik 60 + regeling mag je diensten van 9 uur gaan draaien en ook tot s'nachts 2,30
volgende dag 13.30 weer beginnen op deze manier ben je gauw dood je word gewoon misbruikt
allemaal onder het mom we hebben de ouderen nodig om het vak te leren zoals ik al zij 40 jaar in
het vak geloof nou niet dat mijn ervaring wordt gebruikt ben te duur wanneer is het een keer
genoeg en natuurlijk krijg ik een AOW gat vind het echt een schandaal er word gewoon misbruik
van je gemaakt je word vermoeid gaat ten koste van de veiligheid nog sneller verhogen een zeer
slechte zaak .
Werkzaam vanaf 14 jaar veertig jaar werkzaam in het OV het word steeds zwaarder veertigdienst
jaren met pensioen is weg fut is weg nu mag je nog langer door terwijl de jongeren thuis lopen
maak gebruik 60 + regeling mag je diensten van 9 uur gaan draaien en ook tot s'nachts 2,30
volgende dag 13.30 weer beginnen op deze manier ben je gauw dood je word gewoon misbruikt
allemaal onder het mom we hebben de ouderen nodig om het vak te leren zoals ik al zij 40 jaar in
het vak geloof nou niet dat mijn ervaring wordt gebruikt ben te duur wanneer is het een keer
genoeg en natuurlijk krijg ik een AOW gat vind het echt een schandaal er word gewoon misbruik
van je gemaakt je word vermoeid gaat ten koste van de veiligheid nog sneller verhogen een zeer
slechte zaak .
Weer een paar maanden meer, waarin ik €700 minder ontvang dan waarop ik rekende toen ik met
prepensioen ging, nadat ik kanker had gekregen. Ik wilde geen gebruik maken van WIA, maar
rekende wel op AOW. Ik heb (als vrouw) 40 jaar met hart en ziel en fulltime gewerkt in het
onderwijs, ben daarvan 10 jaar kostwinner geweest, maar kon echt niet meer door. Heb ik niet
genoeg (in-)geleverd?
Geachte heer, mevrouw, Graag aandacht voor het volgende. Wat is, of wordt er nog geregeld
voor de zware beroepen / lang arbeidsverleden? Bij de tot stand koming door het kabinet van de
AOW verhoging naar 67, waren vrijwel alle politieke partijen het er over eens dat er iets geregeld

moest worden voor deze groepen. Zal zelf 52 jaar, ( vanaf 15e tot 67e ) moeten werken, als
automonteur op de werkvloer, of dit lichamelijk vol te houden is nog maar zeer de vraag. Op dit
moment 44 jaren (vanaf 1971) onafgebroken gewerkt (100% dienstverband), dus nog 8 jaar te
gaan! Waarom kan er niet, zoals in de landen om ons heen iets voor deze groepen geregeld
worden? Met vriendelijke groet, Herman Hendriks.
De finaceele gevolgen voor mij zijn dat ik als weduwe door de verhoging van de AOW leeftijd een
ANW gat krijg van 2 jaar en dat terwijl mijn man dacht dat hij mij verzorgt achter liet. En de nieuwe
weduwen 01-01-2014 krijgen wel tot 67 jaar discriminatie vind ik . Ze korten nu al flink op het
pensioen dat mag allemaal wel maar aanpassen voor weduwen van voor 01-01-2014 dat doen ze
niet zo worden de weduwen van voor 01-01-2014 2 x benadeeld
ik ben met 16 jaar begonnen met werken in de bouw,en later machinaal houtbewerker. ik zou op
52 jaar werken komen,zwaar werk,wat ik nu al amper volhoud overal slijtage verschijnselen,en
financieel wordt het een drama,ik kan nu al amper rondkomen ik pleit voor 45 jaar werken voor
iedereen dus 16 jaar begonnen dan tot 61 jaar enzovoort,dan krijg je ook niet de eeuwige
studenten.
Na 46 jaar werken in ploegendienst nacht middag ochtend en daardoor nu lichaamlijk niet meer in
staat ben om tot 67 jaar te blijven werken (hartpatient en herseninfarct) en mijn echtgenoot de
zorg heeft gehad over onze dochter 24 uur mantelzorg en daardoor geen inkomen en pensioen
heeft opgebouwd zijn wij straks genoodzaakt om met 800 euro toe te komen na 46 jaar hard
werken,is dit nu nederland? Ik ben op mijn 15 jaar op de fabriek gaan werken en heb altijd netjes
premie betaald,bedankt regering.
8 maanden extra Mijn vrouw 9 maanden extra . Totaal dus 17 maanden extra zonder AOW .
Is ongeveer € 17000. En dan nog de extra belasting die je blijft betalen tot aan nieuwe AOW
leeftijd . Prepensioen stopt als ik 65 wordt . Dan begint ouderdoms pensioen . Overbruggings
regeling naar kijkt naar bedrag pensioen 64,5 jaar . Hier valt niet tegen op te sparen !
Omdat ik 30 jaar in Duitsland heb gewerkt en 17 jaar in Nederland heb ik wel een financieel
probleem.Vooral het laatste jaar omdat ik in Nederland te weinig jaren heb.Maar een ander
probleem vind ik belangrijker als het financiele en dat is het lichamelijke .Ik ben nu 63 en al 47 jaar
zwaar werk aan het verrichten als ik nu savonds thuis kom heb ik geen fut meer om aan sociaal
leven deel te nemen zoals sporten .Ik zou dan nog 3 jaar moeten .Nu denkt iedereen 3 jaar is niet
veel ,maar als je 47 jaar gewerkt hebt is iedere maand extra een looden last.Waarom word niet
met menselijke aspect rekening gehouden bij verhoging AOW leeftijd.Ik heb hier al met
verschillende politieke partijen over gemaild maar schijnbaar boeit ze dat niet.Alleen cijfers tellen
tegenwoordig.
De gevolgen voor mij als er geen betere OBR komt en de versnelde aow leeftijd gaat door , ik ben
van 22-07-1951 ,volgens de aanstaande wet krijg ik AOW negen maanden na mijn 65e verjaardag .
Dit moment ontvang ik pre pensioen 1512 euro p/m , als ik 65 wordt krijg ik maximaal 1126 euro
uit de obr , dus een gat van 383 euro p/m en gezien mijn vastenlasten 1062 euro zijn en 450 euro
besteed aan eten,kleding en verzorging kunt u aannemen dat ik in die negen maanden wachten op
mijn AOW 3500 euro tekort kom . Nu is het wel zo dan ik door deze vermindering van inkomsten
de eerste zes maanden 125 euro terug krijg aan Huur en zorg toeslag omdat mijn brutto jaar
inkomen flink zakt , dus dan wordt het 258 p/m tekort. De laatste drie maanden in het jaar 2017
wordt een ander verhaal , dan mis ik de 125 euro huur en zorg toeslag p/m omdat mijn totale
inkomen weer iets hoger is omdat in dat jaar mijn pensioen negen maal ongeveer 1800 bruto
wordt.
In de eerste plaats zou het handig zijn dat wij die met het aow gat te maken krijgen per
maand toeslagen kunnen aanvragen en niet volgens de jaar opgaven van het hele jaar. Dus kort
gezegd , mijn vaste lasten zijn hoger dan de regeling dekt ! en ik zal niet de enigste zijn ! het
enigste wat ik kan bezuinigen is de Postcode loterij van 12.50 p/m , dus zal ik waarschijnlijk voor
het eerst te maken krijgen met GGN, Jongerius incasso deurwaarders . Bedankt kabinet pvda &
vvd !!
Beste FNV, Het versneld verhogen is een belachelijk plan. Voor mij betekend dat nog maanden

later mijn AOW. Dat X €700,- = €2100,-. Ik was nu aan het sparen om mijn gat van 9 maanden te
overbruggen als dit er bij komt dan moet ik vanaf heden nog eens € 75,- per maand extra opzij
leggen. En ik was met de vut met de nieuwe regeling dit is ook al € 850,- Pm netto minder. Maar de
vaste lasten gaan wel weer fors omhoog. KPN biedt ook geen passende oplossing dus wordt armoe
terwijl aan alle kanten vele mensen die nooit wat gedaan hebben voor onze maatschappij aan alle
kanten worden geholpen. Ze denken die ouwetje kunnen dat makkelijk betalen maar echt niet
waar. Ja de oudjes die 10 jaar geleden zijn gestopt en van de AOW genieten zonder enige korting.
Deze kunnen wel wat minderen denk ik. Kregen pensioenoverzicht eindloon. Wij middel, dus
terugdraaaien die versnelde invoering.
Als zzp' er met een arbeidsverleden van tijdelijke contracten als NT2-docent en - voorheen freelance schrijver heb ik geen pensioen kunnen opbouwen. Ik heb chronische
gezondheidsproblemen waardoor het aantal uren dat ik kan maken per week beperkt is. Elke
maand leg ik bij van mijn spaartegoed om rond te kunnen komen. Ik kijk uit naar het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd omdat ik dan minder kan gaan werken: uitputting en daaruit
voortvloeiende ziekte liggen voortdurend op de loer. In mijn geval zal ik bij verhoging van deze
leeftijd 9 maanden langer moeten doorwerken op een niveau dat nu eigenlijk al te hooggegrepen
is. Mijn spaargeld, bedoeld als (toch al schamele) pensioenvoorziening zal dan - als er tegen die tijd
nog iets van over is - ook sneller slinken.
Ik zal door de verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd geen financiële gevolgen ondervinden.
Dit komt natuurlijk omdat ik, indien mogelijk, tot aan mijn AOW gerechtigde leeftijd zal blijven
werken. Ik ga er van uit dat dit voor veel werknemers uit mijn leeftijdsgroep zal gelden. De
gevolgen voor de arbeidsmarkt schat ik ernstiger in dan voor mijn persoonlijke financiële situatie.
Bovendien zullen werknemers met mindere arbeidsvoorwaardelijk regelingen hun positie rechtens
willen versterken waardoor er een grote rol voor de vakbeweging is. Uiteindelijk zullen werkgevers
de rekening gepresenteerd krijgen omdat werknemers gaan afdwingen dat de ontslagleeftijd voor
het dienstverband niet meer geldt en dat pensioenfondsen regelingen voor het laten doorlopen
van de opbouw moeten afspreken. Je kunt je voorstellen dat door de combinatie van
demografische ontwikkelingen en de hervormingen zaken op gespannen voet met elkaar komen te
staan.
Een aantal jaren geleden mocht je nog met 40 dienstjaren (ABP-pensioenjaren) de dienst met VUT
verlaten met een goed pensioen. Nu betaal ik al 43,5 jaar en moet door de nieuwe maatregel nu
nog 6,5 jaar werken. Ik had mij er al op ingesteld om zoals het was met 66 jaar en 3 maanden
met pensioen te gaan. Nu krijg ik weer 9 maanden erbij. Mijn vrouw is 10 jaar jonger (eerste
partner overleden) hebben ze ook een aantal jaren geleden de AOW-regels gewijzigd, dat je voor
alleenstaande AOW krijgt en in mijn geval pas 10 jaar later voor 2-persoon huishouden. Mijn
generatie (geboren net na 1950) wordt mijn inziens constant "gepakt" door deze maatregelen.
Ook 15 jaar dag en nacht klaar staan voor de gemeente (vrijwillige brandweer) zie je totaal geen
waardering door deze regering.
Doordat ik al 3 jaar een WW uitkering krijg stopt deze uitkering medio augustus. Ik heb nu m.i.v. 1
september vroegpensioen aangevraagd. Doordat de AOW leeftijd voor mij met 7 maanden is
verhoogd wordt mijn aanvullend pensioen minder (door eerdere uitbetaling) en loop ik 7 maanden
AOW uitkering mis. (7 x € 728,81 = 5.101, 67 netto).
Sinds kort heb ik een WW uitkering. Ik heb recht op 38 maanden WW. Dit houdt in dat ik v.a. 18-02018 geen uitkering WW en inkomsten meer heb. Ik zou officieel pas met de 66 en 9 mnd. mijn
AOW uitkering krijgen. Mijn man krijgt v.a. zijn 65 en 7 maanden zijn AOW. Hij gaat per 1
september met vervroegd pensioen na een WW tijd van 38 maanden. Gezien mijn leeftijd is het
erg moeilijk om een passende baan te vinden. Als ze ook nog de AOW leeftijd versneld willen
verhogen loop ik nog meer inkomsten mis.
Gaat ons voor mij zelf 18 mnd AOW kosten 40 jaar vol continu gewerkt Voor 1 jan 2013met de vut
gegaan
mijn gevolgen zijn voor mezelf 1 maand later aow en voor mijn vrouw 4 maanden later aow. dat

zal plus minus tussen 3500 en 4000 euro zijn. Ik ben vanwege lichamelijke klachten met
flexpensioen gegaan en heb zo wie zo geen grote uitkering. Maar omdat mijn huis hypotheek vrij
is,zouden wij dat samen toch gaan redden. Inmiddels ook verschillende abonnementen
opgezegd,geen staatsloterij en postcodeloterij meer, minder op vakantie.dit zijn punten die heb
jezelf onder controle. Maar dan komt de regering met de versnelde verhoging van de aowleeftijd,
bovenop afschaffen partnertoeslag en de vorige verhoging. Ik vind dit a-sociaal tegenover de
mensen die hier de dupe van zijn. En waar blijven de linkse partijen in dit verhaal PVDA,GROEN
LINKS en SP.Ik stem ze in ieder geval niet meer.
Ik kan het op dit moment niet inschatten maar ik denk dat de gevolgen groot zijn. Ik werk in de
zorg en als ik zie hoe snel daar de situatie achteruit gaat dan vrees ik het ergste.Ik heb er 43 jaar op
zitten en zie dat collega's die tussen de dertig en vijfenveertig jaar zijn ontslagen worden. Ik heb
mijn hele leven overal voor betaald. Ook merk ik dat ik (60 jaar) de werkdruk druk niet meer goed
aankan en lichamelijk merk ik ook dat er steeds meer problemen zijn. Ik vind dat wij schandalig
behandeld worden en zou het liefst zien dat er heel snel harde acties komen.
Mijn nieuwe AOW leeftijd wordt 66 jaar. Mijn vroegpensioen stopt met 65 jaar. Toen ik voor
vroegpensioen tekende was er niets bekend over verhoging van de pensioenleeftijd anders had ik
nooit getekend. Mijn vrouw is ontslagen toen zij 57 was. Na drie jaar WW en honderden
sollicitaties heeft zij op dit moment geen enkel inkomen meer. Zij komt nergens voor in
aanmerking. Haar AOW leeftijd wordt straks 66 jaar en 4 maanden dus zij heeft bijna 1 1/2 jaar
langer geen enkel inkomen. Wij komen niet in aanmerking voor de overbruggingsregeling omdat
mijn pensioen gaat uitkeren zodra ik 65 jaar wordt dit is dus 1 jaar lang een minimum inkomen
terwijl alle lasten doorgaan. Hoe wij dat jaar moeten rondkomen weten wij niet. Ik loop dus 12
maanden AOW mis en mijn vrouw 16 maanden AOW.
hoi ik heb vanaf januari tot april 2015 geen aow gehad ik ben 2012 met vut gegaan en in 2013
kwamen ze met deze maatregel van drie maanden dus ik had me helemaal niet kunnen voor
bereiden op drie maanden geen aow dat heeft een inkomens verlies van bijna 3000 euro
Mijn WW uitkering loopt op 1-2-2017 af. Mijn echtgenote is ouder 2-7-1951 en krijgt bij de nieuwe
regeling 9 maanden later AOW dus heb ik een gat van 12 maanden en zij van 9 maanden. In totaal
21 maanden x € 768,-- is € 16.128,-- . Dit is het bedrag waar wij naar onze mening na 46 jaar
werken op gerekend hadden en vanuit waren gegaan toen we de 60 jarige leeftijd hadden bereikt.
Van de overbruggingsregeling kunnen wij geen gebruik maken omdat ik op mijn 65 jaar een
gedeelte van mijn pensioen krijg. Hoe lossen wij dit op ? . Alles wordt vlug beslist zonder de
persoonlijke financiele gevolgen te bekijken.
Als de verhoging doorgaat krijg ik een AOW-gat van 20 maanden+ ik verjaar de 26e vd maand; in
totaal bijna 21 maanden dat ik geen Aow krijg. Ruwweg 21x 1050 euro (wat nu de Aow zo
ongeveer is voor alleenstaanden);ook geen vakantiegeld (ca 1000 euro ruwweg voor die tijd) is nu
bij elkaar ca 23050 euro verdere verhoging vd Aow de komende 6 jaar nog niet meegerekend!! Ik
krijg nu maandelijks een bedrag uit 'n "weduwenverzekering", maar toen mijn man overleed zou ik
nog met m'n 65ste Aow krijgen; op m'n 65ste stopt deze verzekering dus en vandaar dit gat.
Verder krijg ik tot ik 65 wordt 'n aanvullend pensioen (dit ivm de hogere belasting die ik over m'n
nabestaandenpensioen moet betalen voor ik Aow krijg) van maandelijks 185 euro; wordt ca 21x in
totaal ook 3885 euro inkomensachteruitgang, omdat dit pensioen ook maar opgebouwd is tot ik 65
word. dit zijn dus allemaal netto bedragen!! Op 't ogenblik moet ik er dus op rekenen minstens ca
27000 euro achter de hand te hebben om die tijd te overbruggen en ik ga er eigenlijk van uit ca
30.000 euro te moeten bewaren hiervoor ivm de stijging vd aow jaarlijks. Maar gelukkig kan ik dit
gat zelf oplossen. Wel is het heel jammer dat ik daarvoor toch 'n heel groot gat moet slaan in m'n
begroting voor m'n latere oude dag; dit mede doordat mijn man op z'n 59ste overleed en dus niet
volledig nabestaandenpensioen heeft opgebouwd. Ikzelf heb tot m'n 57ste pensioen opgebouwd
en ivm gezondheidsproblemen nu geen werk meer en geen zicht op 'n baan in 'n nieuwe carriere
(ik ben ca 33% afgekeurd voor m'n oude werk; ik ontvang dus geen uitkering ergens van); m'n
pensioenuitkeringen als ik wel Aow krijg zijn dus ook niet erg groot!

Ben in 2009 met vroegpensioen gegaan omdat ik bijna burnout en in de veronderstelling dat de
vervroegde AOW leeftijd in 2020 in zou gaan dus ik was veilig. In okt 2015 man een AOW-gat van 3
maanden en geen partner pensioen meer. Ik dan misschien een AOW-gat van 20 maanden. Met
AOW gat zoals die nu is ben ik te jong voor een overbruggings uitkering want die stopt 31 dec
2018. Conclusie die datum moet verlengt worden om een financiele problemen te voorkomen.
Ben nu 61 jaar en ik kan alleen maar denken misschien ben ik tegen die tijd wel dood om niet
constant in de zorgen te leven. Probeer nog wat te sparen van mijn vroegpensioen waarvan het de
bedoeling was om hiervan te genieten. Wat is dit voor een onbetrouwbaar verander-kabinet.
Hoop dat er een humane oplossing komt.
Ik heb te maken met 2 AOW gaten, ten eerste mijn partner is geboren in 1956 waarvoor ik pas
volgens de nieuwe regeling ergens in 2023 AOW krijg van 4 jaar naar 6 en een half of misschien wel
7 jaar en.... ten tweede ik ga volgend jaar met pensioen ben dan 64 en helemaal op, heb 47 jaar op
kantoor gezeten en de laatste jaren door de globalisering is mijn baan nu ook op de tocht gezet,
bovendien ben ik zw slechthorend geworden, tijd voor pensioen was er eerst een pensioenakkoord
(werkn en werkg) waarbij wij gewoon op 65 konden stoppen wordt het nu steeds verder
vooruitgeschoven tijd om dit voor te bereiden was er niet,Overheid is onbetrouwbaar, afgesproken
was bij de eerste verhoging dat er 5 jaar van tevoren een aankondiging zou komen voor nieuwe
verhogingen, dit is de tweede keer binnen 3 jaar, en wat gebeurd er als er weer een nieuwe
regering komt...........
Geachte mevrouw Van Dooren, (28 april 2015 per mail verzonden aan 1ste kamer), Bij deze
verzoek ik u onderstaande mail aan de leden van de vaste commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid door te geleiden. Zij hebben namelijk niet allemaal een publiek mailadres. In
maart 2012 heb ik besloten de zoveelste bedrijfsreorganisatie en fundamentele wijzigingen in mijn
functie niet meer mee te maken. Ik kon het eenvoudigweg niet meer aan. Aangezien ik
salarisadministrateur ben was ik goed in staat de financiële gevolgen van dit besluit te overzien. Dit
was geen lichtzinnig, roekeloos besluit, maar juist weloverwogen en goed uitgedacht. Ik ben niet
over één nacht ijs gegaan. Het plan was om na een periode van verlof en levensloopverlof per 1
april 2014 met vervroegd pensioen te gaan; dit is toen ook zo in een overeenkomst met mijn
werkgever vastgelegd. Hier moest ik mij aan houden. Helaas kwam op mijn eerste verlofdag - 1 mei
2012 - al de eerste kink in de kabel. Wet 33 046, die nota bene na jaren van debat op 7 februari
2012 door de Tweede Kamer is aangenomen, is dan al weer van de baan en het Lente akkoord is
inmiddels een feit. In juli 2012 is de nieuwe wet Verhoging Pensioenleeftijd al door de Tweede en
Eerste kamer gejaagd en aangenomen. Hoe zo consistent beleid waar de burger op kan
vertrouwen en bouwen?? Dit betekent voor mij dat ik een periode van 9 maanden moet zien te
overbruggen; ik krijg niet meer per 19 maart 2018 AOW, maar pas per 19 december 2018. Dit is
een flinke aderlating. Ruim € 9.000 aan AOW voor alleenstaanden zal uit het spaargeld of uit naar
voren gehaald pensioen moeten komen. Hiervan ben ik bij mijn berekeningen natuurlijk nooit
uitgegaan. Ik had mij in mijn stoutste dromen niet kunnen voorstellen dat wetten zo snel worden
veranderd of bijgesteld. Nog geen half jaar later hebben we met een nieuwe regering te maken
en helaas voor mij weer een nieuwe voornemen om de AOW leeftijd nog sneller te verhogen. Als
dit allemaal doorgaat zou dit nog eens 7 maanden later AOW betekenen, dus nog eens € 7.000 uit
eigen zak of uit naar voren geschoven pensioen. Helaas lijkt dit laatste nu waarheid te worden als
ook de Eerste kamer deze wet aanneemt. En waarom dit allemaal nodig is?? Niet om nieuwe
demografische ontwikkelingen, maar louter om financiële redenen. Een regeling die slechts een
beperkte groep mensen hard treft. Volgens de staatssecretaris mag ook van deze groep een
bijdrage verwacht worden. Dit is voor mij onbegrijpelijk. Wij leveren, net als alle andere
Nederlanders, al jaren een bijdrage aan de oplossing van de creditcrisis en de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën. Ik betaal al meer belasting, een hogere BTW en financier het feit dat ik 9
maanden later AOW krijg al uit eigen zak. Inmiddels ben ik, zoals ook schriftelijk overeengekomen
met mijn voormalige werkgever, per 1 april 2014 met vervroegd pensioen gegaan. Het was toen bij
mijn pensioenfonds SPW als zo bij reglement geregeld dat het naar voren geschoven pensioen

loopt van de vervroegde datum tot aan de nieuwe AOW leeftijd, in mijn geval tot december 2018.
Dit betekent natuurlijk wel dat, of het naar voren geschoven pensioen lager is - je moet dit immers
over negen maanden langer krijgen waarin je het volle pond belasting betaalt - , of dat je pensioen
na je AOW leeftijd lager wordt. In mijn geval zijn de huidige maandbedragen lager. Doordat mijn
vooruitgeschoven pensioen al doorloopt tot 1 december 2018 en hoger is dan de
overbruggingsregeling, kom ik hier dan ook niet voor in aanmerking. Als de versnelde verhoging
van de AOW leeftijd doorgaat betekent dit dat ik van 1 december 2018 tot 19 juli 2019 het moet
doen met het resterende pensioen, zoals dat berekend was om naast de AOW de ontvangen. Dit
zal ongeveer € 1.000 bruto per maand zijn, maar door de volledige belasting houd je hier maar €
740 aan over. Heel misschien kan ik dan nog een klein bedrag uit de overbruggingsregeling krijgen
(€ 139), maar dit zet ook geen zoden aan de dijk. In totaal kom je dan uit op ongeveer € 840 netto
per maand. Ik begrijp dan ook niet dat de staatssecretaris, mevrouw Klijnsma, met droge ogen
beweert dat de overbruggingsuitkering qua uitkeringsnorm gelijk is aan de AOW. De AOW uitkering
bedraagt voor een alleenstaande toch ruim € 200 netto meer dan deze overbruggingsuitkering.
Inmiddels is ook nog de Wet Uniformering Loonbegrip van kracht geworden. Ook dit hakt er flink in
voor personen die met vervroegd pensioen zijn gegaan. Ik heb berekend dat ik tot juli 2019 ruim €
4.500 meer belasting betaal dan ik zonder de WUL zou hebben gedaan. De minimale compensatie
hiervoor in 2014 en 2015 staat in geen enkele verhouding tot dit bedrag. Maar ja, zoals bij de
behandeling van deze wet simpelweg werd opgemerkt: je kunt niet alle negatieve effecten
voorkomen, alles draait om de werkenden, je bent maar een punt in de puntenwolk dit afwijkt van
de mediaan. Zo licht denkt de politiek blijkbaar over de gevolgen die wetten kunnen hebben voor
bepaalde mensen. Mensen zoals ik, die het bepaald niet breed hebben. En waar sta ik nu in 2015.
Ik de optimistische persoon, die zo goed was in plannen en budgetteren, met al haar voornemens
om na jaren van werken, kinderen opvoeden en daarnaast meer dan 20 jaar mantelzorgen, eens te
gaan reizen en leuke dingen te gaan doen. Helaas dit zit er niet meer in. Het spaargeld dat ik heb,
durf ik niet meer te gebruiken. Je weet immers niet wat er nog meer op je afkomt. De pensioenen
zullen in elk geval de eerste tien tot vijftien jaar niet meer geïndexeerd worden, dat is een ding dat
zeker is. Wat brengen de nieuwe belastingplannen? Waarschijnlijk alleen lastenverlichting voor
werkenden. De AOW zal langzamerhand gefiscaliseerd worden. Ik merk dat ik van een opgewekt
persoon met veel vertrouwen in alles en iedereen, die grip had op haar leven, langzaam verander
in een cynisch, onzeker en onverschillig persoon met geen enkel vertrouwen meer in de toekomst
en de politiek. De overheid verwacht participerende en pro-actieve burgers. Ik was zo iemand.
Maar door het inconsistente, onvoorspelbare en in mijn ogen onrechtvaardige beleid van de
laatste jaren is dit helaas niet meer zo. U begrijpt dat ik u dan ook dringend verzoek dit
wetsvoorstel te verwerpen. Ik ondersteun de brief van de vakcentrales van 25 maart en 17 april jl.
dan ook volledig.
op dit Moment zijn er nog geen gevolgen want de partnertoeslag blijft doorlopen tot de aow
gerechtigde leeftijd. wel als mijn Partner komt te overlijden vor ik 67 ben dan valt het hele
inkomen weg want ik woon in het buitenland en moet dan tot mijn 67e wachtenop aw en voor een
overbrugingsuitkering kom ik dan waarschijnlijk niet in aanmerking
Ik werk vanaf mijn 17e en heb daardoor maximaal meebetaald aan diverse regelingen (VUT,
prepensioen, WAO, WIA, AOW, etc). De enige regeling waarvan ik hoop ooit gebruik te kunnen
maken is de AOW. Ik heb nu eerst te maken met het vervallen van de partnertoeslag, dat kost mij
globaal 10 jaar x 400,- x 12 = 48.000,-, nu is ook de AOW 1 jaar uitgesteld, kost mij globaal 9.000,en met de versnelde verhoging wordt dat ook nog 8 maanden extra uitgesteld: globaal 6.000,-.
Daarnaast is ook de pensioenleeftijd van mijn pensioenregeling naar 67 gegaan... kortom een
stapeling van verslechteringen. Behoudens het vervallen van de partnertoeslag is dit allemaal in
een paar jaar beslist. Onmogelijk om hierop te anticiperen. Dit riekt naar onbehoorlijk bestuur.
Rest mij niets anders dan langer te blijven werken, jammer voor die jongere die nog nooit gewerkt
heeft en nu ook niet aan de bak komt omdat er weer een oudere is die doorwerkt.
De versnelde aow verhoging betekent voor mij in plaats van 5 maanden,6 maanden wachten op

mijn aow uitkering. Financieel houdt dat voor mij in dat ik tussen de € 6000,00 en €7000,00 zelf
mag ophoesten,zes maanden rondkomen van mijn pensioen gaat echt niet lukken, de vaste
woonlasten zijn al honderden euro`s hoger.
Voor mij persoonlijk moet ik 12 maanden x 728,81 netto = 9375,36 euro overbruggen en voor mijn
vrouw is het 20 maanden x 728,81= 14.576,20. Totaal inkomensverlies 23.951,56 en nergens geen
recht op compensatie dankzij dit kabinet en daar heb je dan per persoon ruim 40 jaar voor
gewerkt. Bedankt mevrouw Kleinsma.

