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Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,63 jaar zal zijnHet CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,63 jaar zal zijn
in 2024. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast tein 2024. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te
stellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van destellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van de
Bevolkingsprognose 2018–2060 die het CBS op 18 december zal publiceren. DeBevolkingsprognose 2018–2060 die het CBS op 18 december zal publiceren. De
cijfers voor 2024 en 2030 zijn op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken encijfers voor 2024 en 2030 zijn op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gemaakt.Werkgelegenheid gemaakt.

Toon tabel

De levensverwachting (/nl-nl/artikelen/nieuws/2018/44/prognose-levensverwachting-
65-jarigen/levensverwachting) in 2024 van 20,63 jaar is in de nieuwste prognose iets
hoger dan in de prognose van 2017, toen deze op 20,59 jaar werd gesteld. Dat komt neer
op een verschil van een halve maand. Ondanks de relatief hoge sterfte aan het begin van
dit jaar zorgt een lagere longkankersterfte onder vrouwen voor een positievere
ontwikkeling van de toekomstige levensverwachting.
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AOW-wet gebruikt CBS-prognose

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2018/44/prognose-levensverwachting-65-jarigen/levensverwachting
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Toon tabel

!  Aanvullend onderzoek - Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
(https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/44/geslachtsneutrale-levensverwachting-
op-65e-verjaardag)

!  StatLine - Prognose bevolking 2017-2060

De prognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-
leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW, art. 7a). In november 2017 heeft de
overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2023 gelijk blijft aan die in 2022 (67 jaar en 3
maanden). Aan de hand van de nu bekendgemaakte prognose van de levensverwachting
van 65-jarigen in 2024 wordt de AOW-leeftijd voor 2024 vastgesteld.

Levensverwachting neemt toe

De levensverwachting van 65-jarigen neemt al sinds 1950 toe. Destijds leefden 65-
jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2017 was dat 19,9 jaar. In 2024 zal dat volgens de
huidige prognose driekwart jaar langer zijn. De toename van de levensverwachting
verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of
stagneert. Momenteel neemt de levensverwachting in Nederland, en in andere West-
Europese landen, minder hard toe dan in het eerste decennium van deze eeuw. 
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Prognoses zijn onzeker

Voor het maken van de prognose van de levensverwachting maakt het CBS gebruik van
een in de internationale wetenschappelijke wereld ontwikkeld model. Dat model gaat
ervan uit dat op lange termijn de stabiele, dalende trend in de sterftekansen in West-
Europa zal doorzetten. Omdat het model niet alleen de Nederlandse ontwikkelingen
gebruikt, hebben tijdelijke veranderingen in de sterftecijfers een minder groot verstorend
effect op de toekomstverwachtingen. Prognoses zijn echter onzeker. Om de onzekerheid
rondom de prognose van de levensverwachting aan te geven, worden prognose-
intervallen berekend. Deze geven een indruk van de verwachte nauwkeurigheid van de
prognose. 
De prognose van de levensverwachting is onderdeel van de jaarlijkse
bevolkingsprognose van het CBS. Deze heeft tot doel de meest waarschijnlijke
toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking te beschrijven. De CBS
Bevolkingsprognose 2018–2060 zal op 18 december gepubliceerd worden.

Bronnen

›

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/44/geslachtsneutrale-levensverwachting-op-65e-verjaardag
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83783NED/table?dl=136C1
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(http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83783NED/table?dl=136C1)

"  Overheid.nl - Algemene Ouderdomswet
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0002221/2017-10-01)

!  Artikel - Bevolkingsprognose 2012-2060: model en veronderstellingen betreffende
de sterfte (https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/26/bevolkingsprognose-2012-
2060-model-en-veronderstellingen-betreffende-de-sterfte)

!  Onderzoeksbeschrijving - Prognose (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-
diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-
onderzoeksbeschrijvingen/prognose)

!  Artikel - Levensverwachting meet de sterfte (https://www.cbs.nl/nl-
nl/achtergrond/2017/14/de-levensverwachting-meet-de-sterfte)

!  Nieuwsbericht - Levensverwachting stijgt minder hard in Nederland en EU
(https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/36/levensverwachting-stijgt-minder-hard-in-
nederland-en-eu)

!  Nieuwsbericht - Levensverwachting 65-jarigen (https://www.cbs.nl/nl-
nl/nieuws/2017/44/levensverwachting-65-jarigen)

Relevante links

›

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83783NED/table?dl=136C1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002221/2017-10-01
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/26/bevolkingsprognose-2012-2060-model-en-veronderstellingen-betreffende-de-sterfte
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/prognose
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/14/de-levensverwachting-meet-de-sterfte
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/36/levensverwachting-stijgt-minder-hard-in-nederland-en-eu
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/44/levensverwachting-65-jarigen

