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Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd 
voor veranderingen in het 
pensioenstelsel? 

De geplande verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 

jaar in 2020 roept de vraag op hoe werkenden hun 

uittredingsgedrag hierop zullen aanpassen. Gaan mensen 

die straks een jaar later hun AOW krijgen, ook daadwerkelijk 

een jaar later met pensioen? Dit paper van Didier Fouarge, 

Andries de Grip en Raymond Montizaan (allen ROA, UM) gaat 

in op de mate waarin de pensioenleeftijd van werkenden 

gevoelig is voor veranderingen in de pensioenrechten. Ze 

proberen inzicht te ontlenen uit vergelijkbare hervormingen, 

om op die manier de effecten van de verhoging van de 

AOW-leeftijd in te schatten. Daarnaast kijken ze naar de 

mate waarin degenen die pas later AOW krijgen, nu denken 

later met pensioen te gaan. 
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voorwoord

Netspar stimuleert debat over de gevolgen van vergrijzing 

voor het (spaar)gedrag van mensen, de houdbaarheid van 

hun pensioenen en het overheidsbeleid. Doordat veel van de 

babyboomers met pensioen gaan, zal het aantal 65plussers in 

de komende decennia snel toenemen. Meer in het algemeen 

leven mensen gezonder en langer en krijgen gezinnen steeds 

minder kinderen. Vergrijzing staat vaak in een negatief daglicht, 

want ten opzichte van de bevolking tussen 20 en 65 jaar zou 

het aantal 65plussers wel eens kunnen verdubbelen. Kan de 

werkende beroepsbevolking dan nog wel het geld opbrengen 

voor een groeiend aantal gepensioneerden? Moeten mensen 

meer uren maken tijdens hun werkzame periode en later met 

pensioen gaan? Of moeten de pensioenen worden gekort of de 

premies worden verhoogd om het collectieve pensioen betaalbaar 

te houden? Moeten mensen worden aangemoedigd zelf veel meer 

verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen pensioen? En wat 

is dan nog de rol van de sociale partners in het organiseren van 

een collectief pensioen? Kunnen en willen mensen eigenlijk wel 

zelf gaan beleggen voor hun pensioen of zijn ze graag bereid 

dat aan pensioenfondsen over te laten? Van wie zijn de pensi

oengelden eigenlijk? En hoe kan een helder en eerlijk speelveld 

voor pensioenfondsen en verzekeraars worden gedefinieerd? 

Hoe kunnen collectieve doelstellingen als solidariteit en meer 

individuele wensen worden verzoend? Maar vooral: hoe kunnen 

de voordelen van langer en gezonder leven worden benut voor 

een meer gelukkige en  welvarende samenleving?
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Om een aantal redenen is er behoefte aan debat over de gevolgen 

van vergrijzing. We weten niet altijd precies wat de gevolgen 

van vergrijzing zijn. En de gevolgen die wel wel goed kunnen 

inschatten, verdienen het om bekend te worden bij een groter 

publiek. Belangrijker is natuurlijk dat veel van de keuzen die 

moeten worden gemaakt een politieke dimensie hebben en 

daarover is debat hard nodig. Het gaat immers om maatschap

pelijk zeer relevante en actuele vraagstukken waar, in de meest 

letterlijke zin oud en jong mee worden geconfronteerd. Om die 

redenen heeft Netspar de NEA Papers ingesteld. In een NEA Paper 

neemt de auteur gemotiveerd stelling over een beleidsrelevant 

onderwerp. De naam NEA Papers heeft twee betekenissen. Ten 

eerste, NEA staat voor Netspar Economische Adviezen. De auteurs 

adviseren op persoonlijke titel en op verzoek van Netspar over 

actuele economische kwesties op het gebied van vergrijzing en 

pensioe nen. Ten tweede, NEA klinkt als NeeJa en geeft daarmee 

een wezens kenmerk van elk debat aan.

Roel Beetsma

Voorzitter van de Netspar Redactieraad
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hoe gevoelig is de uittrede
leeftijd voor veranderingen 
in het pensioenstelsel?

Samenvatting

Dit paper gaat in op de mate waarin de pensioenleeftijd van 

werkenden gevoelig is voor veranderingen in de pensioenrechten. 

Uit onze review van de literatuur blijkt dat prikkels om langer 

door te werken inderdaad leiden tot uitstel van de pensione

ringsleeftijd. Studies naar het feitelijke uittredegedrag, simula

tiestudies en stated preferences experimenten laten echter een 

wisselend beeld zien van de omvang van deze effecten. 

Volgens eerdere bevindingen in de literatuur laten wij zien dat 

het effect van prikkels met een prijseffect sterker is dan dat 

van prikkels met een inkomenseffect. Met name mannen zijn 

ongevoelig voor prikkels met een inkomenseffect. Vrouwen zijn 

daar echter wel gevoelig voor. Daardoor zal de verhoging van de 

AOWleeftijd mogelijk voor vrouwen wel, maar voor mannen niet 

leiden tot pensioenuitstel. 

 Wij laten verder zien dat meer flexibiliteit in het pensioen

stelsel, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om met deeltijdpen

sioen te gaan, er toe kan bijdragen dat mensen later uittreden. 

Deeltijdpensioen brengt overigens geen netto verhoging van het 

arbeidsaanbod van ouderen met zich mee, omdat werknemers in 

de jaren voorafgaand aan hun pensionering minder uren werken.
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1. Introductie

De geplande verhoging van de AOWleeftijd naar 66 jaar in 2020 

roept de vraag op hoe werkenden hun uittredingsgedrag hierop 

zullen aanpassen. Gaan mensen die straks een jaar later hun 

AOW krijgen, ook daadwerkelijk een jaar later met pensioen? 

Dit paper gaat in op de mate waarin de pensioenleeftijd van 

werkenden gevoelig is voor veranderingen in de pensioenrechten. 

De verhoging van de AOWleeftijd moet nog plaatsvinden. 

Daarom proberen we inzicht te ontlenen uit vergelijkbare hervor

mingen, om op die manier de effecten van de verhoging van de 

AOWleeftijd in te schatten. Daarnaast kijken we hier naar de 

mate waarin degenen die pas later AOW krijgen, nu denken later 

met pensioen te gaan. 

 Bij het inschatten van mogelijke gedragseffecten van de 

verhoging van de AOWleeftijd, is het goed te beseffen dat het 

vooral een inkomenseffect teweegbrengt: wie geboren is in 1955 

of later moet één jaar langer doorwerken om hetzelfde vervan

gingsinkomen te krijgen.1 De verhoging van de AOWleeftijd gaat 

echter ook gepaard met de introductie van een ander prikkel rond 

de prijs van vrije tijd. Wie na zijn 66e (67e vanaf 2025) doorwerkt, 

krijgt 6,5 procent meer AOW. Dat laatste betekent overigens dat de 

pensioenleeftijd meer flexibel wordt: gegeven de prikkelstructuur 

kunnen mensen zelf kiezen wanneer ze stoppen met werken. 

 In dit paper willen we langs drie lijnen nagaan hoe gevoelig 

de pensioenleeftijd is voor veranderingen in pensioenrechten. 

Ten eerste bespreken we de nationale en internationale literatuur 

over de rol van financiële prikkels en van flexibilisering op de 

1 De verhoging van de pensioenleeftijd kan echter ook leiden tot een 
intertemporele substitutie van vrije tijd in verschillende perioden van de 
levenscyclus.
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pensioneringskeuze (paragraaf 2). Ten tweede wordt aan de 

hand van een stated preferences experiment onderzocht hoe 

mannen en vrouwen reageren op veranderingen in financiële 

prikkels (paragraaf 3). Het experiment gaat in op prikkels die van 

invloed zijn op het inkomen na pensionering en de prijs van 

vrije tijd. Daarnaast gaat het experiment in op een aspect van 

flexibele pensionering: de voorkeur om gefaseerd uit te treden. 

Ten derde maken we gebruik van een natuurlijk experiment 

onder werkenden in de publieke sector en bouwsector dat inzicht 

kan geven in de effecten van de geplande verhoging van de 

AOWleeftijd op het (verwachte) uittredegedrag (paragraaf 4). Dit 

paper wordt afgesloten met een conclusie (paragraaf 5)



14 design paper 07

2. Eerder onderzoek

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken wij eerst de relatie tussen financiële 

prikkels en pensionering. Daarna bespreken we voor Nederland 

relevante studies naar de relatie tussen pensioenhervormingen en 

pensioenleeftijd, waarbij we onderscheid maken tussen 1) studies 

die uitgaan van waargenomen veranderingen, 2) simulatiestudies, 

en 3) stated preferences experimenten. Ten slotte bespreken we 

de studies die in Nederland het effect van afschaffing van VUT en 

prepensioen op de pensioenleeftijd hebben gekwantificeerd. 

2.2 Financiële prikkels in pensioensystemen en uittredegedrag

Er zijn veel studies verschenen over de rol van financiële prikkels 

in pensioensystemen en vervroegde uittreding. Een interessante 

studie is die van Gruber en Wise (1999) naar de relatie tussen 

het aantal werkende oudere mannen en de mogelijkheden voor 

vervroegde uittreding in elf geïndustrialiseerde landen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat een lage arbeidsparticipatie van ouderen 

sterk gecorreleerd is met de impliciete belasting op doorwerken.2 

Relevant is dat Gruber en Wise (1999) met deze impliciete belas

tingsvoet aantonen dat in de jaren ‘90 van de vorige eeuw 

in veel landen het financieel onaantrekkelijk was om door te 

werken. Nederland behoorde in deze periode tot de landen met 

een hoge impliciete belastingvoet op doorwerken (141 procent) 

met als gevolg een zeer lage arbeidsparticipatie van ouderen. 

Latere studies van Duval (2003) en Schils (2005) bevestigen dat de 

impliciete belasting op doorwerken een bepalende factor is voor 

pensioengedrag. 

2 Dit meet welk bedrag een persoon in de leeftijd tussen 55 en 65 zou mislopen 
(als percentage van zijn loon) indien deze tot 65 jaar zou doorwerken.
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 De sterk veranderende leeftijdsopbouw van de beroepsbe

volking heeft echter grote implicaties voor de houdbaarheid van 

de pensioensystemen in de meeste Europese landen. Door de 

vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking wordt het 

steeds belangrijker dat mensen tot een hogere leeftijd op de 

arbeidsmarkt actief blijven. De verschuivingen in de leeftijds

opbouw zorgen ervoor (vooral in landen met een omslagstelsel) 

dat een steeds kleinere groep werknemers moet betalen voor 

de uitkering van gepensioneerden. Dit blijkt onder meer uit de 

afhankelijkheidsratio van ouderen (grijze druk) die in 2010 in 

de EU27 ruim 28,4 procent bedroeg (Europese Commissie, 2011). 

Dit betekent dat tegenover elke persoon die 65 jaar of ouder 

is, gemiddeld genomen slechts 3,5 personen in de potentiële 

beroepsbevolking vallen. Bovendien voorspelt de Europese 

Commissie dat deze ratio zal toenemen tot 58,5 procent in 2060. 

Daardoor is het weinig verrassend dat prognoses van de OESO 

(2011) laten zien dat de pensioenuitgaven voor de OESOlanden 

zullen toenemen van 8,4 procent van het BBP in 2010 tot 11,4 

procent van het BBP in 2050. 

 In de meeste Europese landen worden derhalve hervormingen 

van het pensioenstelsel voorgesteld en/of ingevoerd.3 In veel 

gevallen betreft het meerdere maatregelen (onder meer het 

verhogen van de pensioenleeftijd, het actuarieel neutraal maken 

van pensioenregelingen, een lagere indexatie van pensioenen 

en de overstap van ‘defined benefit’ naar ‘defined contribution’ 

systemen) die tegelijkertijd worden geïmplementeerd. Hierdoor 

is het moeilijk om de effecten van de afzonderlijke maatregelen 

3 Zie Annex 3 van het ‘White paper’ van de Europese Commissie (2012) voor een 
recent overzicht van gerealiseerde geplande hervormingen van 
pensioensystemen in EU, en OESO (2011) voor een gedetailleerd overzicht van 
pensioensystemen in de OESOlanden. 
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op de uittredeleeftijd van elkaar te onderscheiden. Ter illustratie: 

een pensioenhervorming die gericht is op het actuarieel neutraal 

maken, zorgt ervoor dat de impliciete belasting op doorwerken 

wordt verlaagd. Dit wordt ook wel het prijseffect genoemd. 

Daarnaast kan het versoberen van pensioenen mogelijk negatieve 

substitutieeffecten hebben op aanvragen voor werkloosheids 

en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Een verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd bewerkstelligt voornamelijk een 

inkomenseffect, aangezien een dergelijke verhoging tot een 

lager inkomen en daarmee tot een lagere totale consumptie en 

vrije tijd over het gehele leven leidt, terwijl het totale arbeids

aanbod wordt verhoogd.4 Alleen wanneer het voordeel van de 

verminderde overheidsuitgaven aan burgers wordt teruggegeven, 

wordt het inkomenseffect voor de gehele populatie geneutrali

seerd. Wel kunnen er dan voor verschillende leeftijdscohorten 

nog herverdelingseffecten ontstaan. 

 Overigens kan de AOWleeftijd ook door oudere werknemers als 

een ‘normleeftijd’ worden geïnterpreteerd. Een verhoging van de 

pensioenleeftijd zou dan ook de sociale culturele norm kunnen 

beïnvloeden, zodat mensen langer doorwerken. Maar zoals Van 

Erp et al. (2009) aangeven, is het bestaan van een dergelijke 

socialenormeffect niet hard aangetoond, en de werkelijke 

omvang daarvan is nog weinig onderzocht.

4 Substitutieeffecten komen niet aan bod in deze studie. Prijs effecten worden 
in hoofdstuk 3 besproken. Inkomens effecten zijn het meest relevant in het 
kader van de discussie rond de verhoging van de AOW leeftijd. Deze komen aan 
bod in hoofdstukken 3 en 4 aan bod.
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2.3 Pensioenhervormingen en uittredegedrag

Geobserveerd uittredegedrag

Het is niet eenvoudig om in te schatten welk effect de verhoging 

van de pensioengerechtigde leeftijd heeft op het pensioengedrag. 

In de meeste landen is de huidige generatie ouderen immers nog 

niet geconfronteerd met een verhoging van de pensioenleeftijd 

(Van Erp et al., 2008). Zo is in België recentelijk vastgelegd dat 

de minimumleeftijd om met vervroegd pensioen te kunnen gaan 

(momenteel 60 jaar) in 2013 met zes maanden verhoogd wordt. 

De jaren daarna stijgt die leeftijd telkens met zes maanden. Tegen 

2016 bedraagt de minimumpensioenleeftijd 62 jaar. Een ander 

voorbeeld is Duitsland, dat de pensioenleeftijd eveneens gradueel 

verhoogt: van 65 naar 67 jaar in de periode 20122030. 

 Op dit ogenblik zijn er zover bekend maar twee empirische 

studies die expost een beleidsevaluatie bieden van de gevolgen 

van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. De eerste 

studie analyseert een stapsgewijze verhoging van de pensioenge

rechtigde leeftijd vanaf 2003 in de Verenigde Staten die onderdeel 

uitmaakt van een pakket aan maatregelen (Mastrobuoni, 2009). 

Werknemers die geboren zijn in 1938 of later, werden geconfron

teerd met een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd met 

twee maanden per jaar; de pensioengerechtigde leeftijd voor 

oudere cohorten bleef ongewijzigd. 

 Uit vergelijkingen tussen de jongere en oudere cohorten die 

omstreeks 1 januari 1938 zijn geboren, blijkt dat de pensioen

hervorming ertoe heeft geleid dat jongere cohorten later met 

pensioen gaan. Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 

heeft een uitstel van pensioen van één maand bewerkstelligd, 

ofwel een effect van 50 procent. Het is echter aannemelijk dat dit 

effect op de lange termijn kleiner is. Ten eerste kunnen andere 
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hervormingen in het sociale zekerheidsstelsel die zich in dezelfde 

tijdsperiode hebben afgespeeld ook een positief effect hebben 

gehad op de arbeidsparticipatie van ouderen. Ten tweede hebben 

jongeren meer tijd om bij te sparen voor hun pensioen en kunnen 

hiermee dus het effect van de hervorming (deels) ongedaan 

maken.

 De tweede studie analyseert een graduele verhoging van 

de pensioengerechtigde leeftijd in Oostenrijk. In de periode 

20002006 is de pensioengerechtigde leeftijd van mannen 

verhoogd van 60 naar 62 jaar en twee maanden, en die van 

vrouwen van 55 naar 57 jaar en twee maanden (Staubli & 

Zweimüller, 2011). Ook hier geldt dat er sprake was van een 

discontinuïteit in de pensioenrechten op basis van geboor

tedatum, zodat het mogelijk is getroffen en nietgetroffen 

cohorten te vergelijken. De empirische analyse toont aan dat 

verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor mannen heeft 

geleid tot een 19 procentpunt lagere kans op pensionering (25 

procentpunt voor vrouwen). Interessant is echter dat de kans om 

werkzaam te zijn, slechts met 7 procentpunt steeg voor mannen 

(10 procentpunt voor vrouwen). Er blijken grote substitutie

effecten op het ontvangen van een werkloosheidsuitkering te zijn 

(10 procentpunt voor mannen en 11 procentpunt voor vrouwen). 

Dit duidt erop dat een verhoging van de pensioengerechtigde 

leeftijd als beleidsmiddel om de arbeidsparticipatie van ouderen 

te verhogen, effectiever wordt naarmate spill-over effecten naar 

andere ‘genereuze’ sociale zekerheidsstelsels worden beperkt. 

In Nederland zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van 

werkloosheids, maar vooral ook arbeidsongeschiktheidsrege

lingen in de afgelopen jaren al sterk beperkt. 

 Naast deze twee studies naar de verhoging van de pensioen

gerechtigdeleeftijd zijn er ook andere studies naar pensioenher
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vormingen, met name in Scandinavische landen. Een nadeel van 

deze studies is dat de hervormingen in Scandinavische landen 

meerdere facetten van het pensioensysteem betreffen, waardoor 

het niet duidelijk is wat het pure effect van de verhoging van de 

pensioengerechtigde leeftijd is geweest. 

 Kangas et al. (2010) laten zien dat de wijze waarop hervor

mingen zijn doorgevoerd, historisch en institutioneel bepaald 

is. In Zweden is de hervorming radicaal geweest; een big bang 

die alles heeft veranderd: de pensioengerechtigde leeftijd ging 

omhoog, het stelsel werd veranderd van defined benefits naar 

defined contribution, en lifetime accounts zijn geïntroduceerd. In 

Finland zijn de hervormingen stukje bij beetje doorgevoerd. In 

Denemarken is sprake van zeer graduele hervormingen. 

 Verondersteld wordt dat de hervormingen in Finland geleid 

hebben tot uitstel van pensionering (Palmer, 2002)  de arbeids

participatie van ouderen (5564 jaar) steeg van 62 procent in 1995 

naar 70,5 procent in 2010 (Eurostat Statistical Database)  maar 

een gedegen evaluatiestudie ontbreekt. Hakola en Määttänen 

(2006) vinden dat de hervorming van het Finse pensioen

stelsel  die zowel een verhoging van de vroegpensioenleeftijd 

behelsde met twee jaar als het actuarieel neutraal maken van 

het pensioensysteem  heeft geleid tot een gemiddeld uitstel 

van de arbeidsmarktuittrede met acht maanden. De studie 

van Bingley en Lanot (2007) laat zien dat graduele hervor

mingen in Denemarken ertoe hebben geleid dat ouderen langer 

doorwerken. De auteurs laten echter ook zien dat vrouwen meer 

gevoelig zijn voor inkomensveranderingen dan mannen. 

 Als het gaat om de gevolgen van flexibilisering van het pensi

oenstelsel laat de studie van Fouarge en Schils (2009) zien dat 

oudere werknemers meer investeren in hun menselijk kapitaal 

naarmate het pensioenstelsel flexibeler is. Dit komt doordat in 
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een dergelijk stelsel de pensioendatum niet vooraf vastligt. De 

auteurs suggereren dat flexibele pensioensystemen ertoe kunnen 

bijdragen dat oudere werknemers op een later leeftijd uittreden, 

doordat ouderen meer investeren in hun menselijk kapitaal. 

 Een ander aspect van flexibilisering is de mogelijkheid om in 

deeltijd door te werken. De meeste mensen maken een abrupte 

overgang mee door van de ene op de andere dag volledig te 

stoppen met werken. Gustman en Steinmeier (2004) beargu

menteren dat mensen de voorkeur geven aan een graduele 

vermindering van hun arbeidsuren als ze vrij konden kiezen hoe 

zij uittreden. Parttime uittreden zou dan het werkzame leven 

verlengen. Gustman en Steinmeier (2004) laten zien dat dit inder

daad het geval is, maar het netto voordeel op het arbeidsaanbod 

is klein. Machado en Portela (2012) laten zelfs zien dat werkenden 

die hun uren verminderen als ze ouder worden eerder uittreden.

Simulatiestudies 

Naast expost studies zijn er diverse simulatiestudies die de 

effecten van een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 

kwantificeren met behulp van een levenscyclusmodel. De 

uitkomsten van deze exercities hangen in sterke mate af van de 

vereenvoudigende veronderstellingen die ten grondslag liggen 

aan het gebruikte model. Gustman en Steinmeier (1985) veron

derstellen bijvoorbeeld in hun simulatiestudie dat individuen 

perfecte voorkennis hebben, terwijl Van Erp en De Hek (2009) 

veronderstellen dat individuen niet worden geconfronteerd met 

onzekerheid. Hoewel simulatiestudies een gedegen theore

tische onderbouwing geven voor de beleidseffecten die kunnen 

ontstaan, is het daarom relevant om bij het interpreteren van 

de resultaten rekening te houden met het feit dat gestileerde 

modellen zijn gebruikt. 
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 Desalniettemin blijkt uit verschillende studies dat het effect 

van een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in de 

meeste studies beperkt is. Fields en Mitchell (1984) en Gustman 

en Steinmeier (1985, 2005) vinden voor de VS dat de pensioen

leeftijd met ongeveer twee maanden toeneemt als de pensioen

gerechtigde leeftijd stijgt van 65 naar 67 jaar. Van Erp en De Hek 

(2009) vinden voor Nederland dat een stijging van de pensioen

gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar leidt tot een toename in 

de pensioenleeftijd van ongeveer één maand. Daarnaast vindt het 

CPB (2008) dat een stijging van de pensioenleeftijd en de richt

leeftijd voor de aanvullende collectieve arbeidspensioenen met 

één maand per jaar tussen 2016 en 2051 leidt tot een beperkte 

toename in de werkgelegenheid van 0,9 tot 2,5 procent. De 

geplande verhoging van AOWleeftijd zoals in het pensioenak

koord is vastgesteld, levert een toename in de werkgelegenheid 

op van slechts 0,2 procent (CPB, 2011). 

 Simulatiestudies voor Duitsland tonen grotere effecten. Daar 

wordt verwacht dat de verschuiving in de pensioengerechtigde 

leeftijd van 65 naar 67 jaar tussen 2012 en 2029 als effect zal 

hebben dat mensen ongeveer 11 maanden langer blijven werken 

(Fehr et al., 2011).

Stated preferences onderzoek

Naast het observeren en het simuleren van het uittredegedrag, 

bestaat er ook literatuur die gebruik maakt van de stated 

preference benadering, ook wel vignettenmethode genoemd. Bij 

deze methode krijgen individuen een keuzeprobleem voorgelegd, 

waarna hen wordt gevraagd welke keuze ze zouden maken. Een 

voordeel van deze methode is dat het preciezer controleert voor 

de omstandigheden waarin mensen beslissingen maken. 
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 Vooral in Nederland is de vignettenmethode in pensioenon

derzoek vaak toegepast. Onder meer Van Dalen en Henkens (2000) 

en Nelissen (2001) hebben geanalyseerd hoe vervanging van de 

VUT door prepensioenregelingen de uittredeleeftijd beïnvloedt. 

De belangrijkste conclusie uit deze twee studies is dat prepensi

oenregelingen het werkzame leven met één tot twee jaar zouden 

kunnen verlengen en dat de arbeidsparticipatie 5 procentpunt 

zou kunnen stijgen. Flexibele pensioensystemen kunnen grotere 

effecten (8 procent) hebben op de participatie (Nelissen, 2001). 

 Kerkhofs et al. (2009) gebruiken de vignettenmethode om te 

achterhalen in hoeverre verschillende financiële prikkels een 

effect hebben op de verwachte pensioenleeftijd. Het gaat hierbij 

om het inkomenseffect dat ontstaat door een algehele verlaging 

van pensioenen, en een prijseffect dat wordt bewerkstelligd 

door het actuarieel neutraal maken van pensioenregelingen. 

Individuen blijken gevoelig voor beide soorten prikkels, maar het 

prijseffect op de verwachte pensioenleeftijd is het grootst.

 Van Soest et al. (2006) hebben een vignettenonderzoek 

toegepast, waarbij naast het variëren van de vervangings

ratios specifiek aandacht is besteed aan de effecten van het 

verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar. 

Interessant is dat simulaties op basis van het vignettenonderzoek 

aantonen dat werknemers weinig bereid zijn om fulltime te door 

te werken na hun 65e. Daarnaast laten Van Soest et al. (2006) zien 

dat er geen sterke voorkeur is voor gefaseerde uittreding. 

 De studie van Bruinshoofd en Grob (2006) heeft eveneens een 

vragenlijst voorgelegd waarin respondenten uit enkele pensi

oenschema’s moesten kiezen. De conclusie uit dit onderzoek 

is dat het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd met 

twee jaar zou leiden tot een verhoging van de pensioenleeftijd 

met ongeveer tien maanden. Hierbij moet echter wel worden 
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opgemerkt dat werknemers over het verloop van hun carrière vrij 

zijn om hun verwachte pensioenleeftijd nog aan te passen. 

2.4 Pensioenhervormingen, pensioengedrag en pensioen

verwachtingen in Nederland

Om een beeld te krijgen van de mogelijke effecten van de 

verhoging van de AOWleeftijd kunnen we ook kijken naar het 

effect op de pensioenleeftijd van andere hervormingen van het 

Nederlands pensioenstelsel. Er zijn twee gedegen evaluatiestudies 

van pensioenhervormingen in Nederland beschikbaar. De eerste 

studie analyseert de overgang van VUT naar prepensioen (Euwals 

et al., 2010). De tweede studie betreft de overgang van het 

prepensioen naar het flexibele keuzepensioen in de publieke 

sector (Montizaan, 2011; Fouarge et al., 2011).

Afschaffing VUT

De studie van Euwals et al. (2010) gaat in op het omzetten 

van VUTregelingen naar prepensioen. De VUTregeling 

garandeerde een hoge uitkering die niet toenam als mensen 

bleven doorwerken terwijl ze recht hadden op deze uitkering. 

De VUTregeling werd ook gefinancierd via een omslagstelsel. 

De nieuwe prepensioenregeling daarentegen omvatte een 

versobering van de pensioenrechten en werd meer actuarieel 

neutraal. Euwals et al. (2010) hebben de effecten van de 

omzetting in de periode 19972000 onderzocht. Daartoe is gebruik 

gemaakt van de variatie per bedrijfstak in de datum van inwer

kingtreding van prepensioenregelingen om de effecten van de 

hervorming te identificeren. Deelnemers van het ABP waren 

per 1 april 1997 de eerste werknemers die te maken kregen met 

veranderingen in hun rechten op vervroegd pensioen, terwijl de 

pensioenrechten van deelnemers van andere pensioenfondsen 
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nog niet waren aangepast en zodoende als controlegroep konden 

dienen. Doordat in 2000 de omzetting van de VUT naar de 

prepensioenregeling nog niet helemaal voltooid was, is de studie 

alleen in staat de eerste fase van de omzetting te analyseren en 

moesten de resultaten geëxtrapoleerd worden om de volledige 

omvang van het effect in te schatten. 

 De studie laat zien dat in de periode 19972000 de omzetting 

naar het prepensioen ervoor heeft gezorgd dat oudere 

werknemers gemiddeld vier maanden later met (vroeg)pensioen 

gingen. Bij volledige omzetting in prepensioen wordt verwacht 

dat werknemers hun pensioen met ongeveer gemiddeld negen 

maanden uitstellen. 

 Interessant is verder dat Euwals et al. (2010) door het 

modelleren van de exacte financiële prikkels in staat zijn om een 

schatting te maken van het inkomens en prijseffect van pensi

oenprikkels. Het prijseffect van pensioenprikkels blijkt anderhalf 

keer zo sterk als het inkomenseffect. Het inkomenseffect (dat 

het meeste dominante effect zou zijn bij een verhoging van de 

AOWleeftijd) bedraagt ongeveer vijf maanden uitstel van pensi

onering als het pensioenvermogen met 100.000 euro wordt 

verlaagd. Interessant daarbij is dat het gemiddelde inkomen van 

de werknemers in de gebruikte steekproef 41.500 euro bedraagt. 

Werknemers zouden dus ongeveer een bedrag moeten bijsparen 

dat 2,5 keer zo groot is als hun jaarsalaris. De stijging van de 

feitelijke pensioenleeftijd met maar vijf maanden wijst er in deze 

context dus op dat het inkomenseffect van het verhogen van de 

pensioengerechtigde leeftijd in Nederland mogelijk dichter in de 

buurt ligt bij de geprognotiseerde effecten in de eerder besproken 

simulatiestudies, dan bij de gevonden effecten in expost 

beleidsevaluatiestudies voor de VS en Oostenrijk.
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Afschaffing prepensioen

De tweede Nederlandse evaluatiestudie analyseert de effecten 

van de afschaffing van de prepensioenregeling in 2006 op de 

pensioenverwachtingen van werknemers in de publieke sector 

(Montizaan, 2011; Fouarge et al., 2011). Met de invoering van de 

Wet Vut, Prepensioen en Levensloop (Wet VPL) is vanaf 2006 voor 

alle werknemers die geboren zijn na 1949 een einde gekomen 

aan de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies die worden 

afgedragen aan de sectorale pensioenfondsen. In de publieke 

sector werd deze verandering in de belastingregels gebruikt als 

inbreng voor de collectieve onderhandelingen tussen de sociale 

partners voor de introductie van een nieuw pensioensysteem 

waarover op 5 juli 2005 overeenstemming werd bereikt. Het 

nieuwe pensioensysteem werd geïntroduceerd op 1 januari 2006 

en schrijft voor dat werknemers in de publieke sector die geboren 

zijn voor 1 januari 1950, hun oude meer genereuze prepensi

oenrechten (FPUregeling) behouden als ze sinds 1 april 1997 

ononderbroken hebben gewerkt in de publieke sector, terwijl 

degenen die geboren zijn na 31 december 1949, en degenen die 

voor 1950 geboren zijn maar een onderbreking hadden in hun 

loopbaan, onder het minder genereuze ABP Keuzepensioen 

vallen. 

 Verschillende kenmerken van het nieuwe pensioensysteem 

prikkelen werknemers die zijn geboren na 31 december 1949 om 

langer door te werken:

1. Zij worden geconfronteerd met een daling in hun pensioen

uitkering tenzij ze later met pensioen gaan. Verhoging van de 

AOWleeftijd heeft hetzelfde effect.

2. De hoogte van hun pensioenuitkering hangt in sterkere mate 

af van de leeftijd waarop zij met pensioen zullen gaan, dan bij 

degenen die in 1949 zijn geboren.
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3. Werknemers wordt de mogelijkheid geboden om tussen 

60 en 70 jaar uit te treden. Dit aspect komt overeen met 

de flexibiliteit in pensioenleeftijd die ingebouwd is in het 

pensioenakkoord.

De implicaties hiervan zijn dat een werknemer met een 40jarig 

dienstverband die geboren is in 1950, op 62jarige leeftijd een 

pensioen ontvangt dat gelijk is aan 64 procent van zijn middel

looninkomen. Hij moet ongeveer één jaar en één maand langer 

doorwerken om de oude norm (vervangingsratio van 70 procent) 

te bereiken. Daarentegen kunnen werknemers die geboren zijn in 

1949 en sinds 1 april 1997 continu hebben gewerkt in de publieke 

sector, bij een 40jarig dienstverband op een leeftijd van 62 jaar 

en drie maanden met pensioen tegen een vervangingsratio van 70 

procent van hun middelloon. 

 Voor hun analyses hebben Montizaan (2011) en Fouarge et al. 

(2011) gebruik gemaakt van een uniek databestand. Dit bestand 

is een koppeling tussen administratieve data van het ABP en 

vijf enquêtes die zijn gehouden in de jaren 20072011 onder een 

representatief panel van voltijd werkende mannen die geboren 

zijn in 1949 of 1950 en sinds 1997 in de publieke sector werkzaam 

waren. Het unieke van deze dataset is dat de gegevens betrekking 

hebben op een homogene groep werknemers van vrijwel dezelfde 

leeftijd, maar met door externe omstandigheden veroorzaakte 

verschillen in pensioenrechten. Met dit ‘natuurlijke’ experiment 

kan de causale relatie tussen veranderingen in de pensioen

rechten en het verwachte uittredegedrag worden geanalyseerd. 

 Uit de evaluatiestudies van Montizaan (2011) en Fouarge et 

al. (2011) blijkt dat werknemers die geboren zijn in 1950, door 

de schok in hun pensioenrechten hun verwachte pensioen

leeftijd hebben aangepast. Tabel 2.1 laat de impact zien van 
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de afschaffing van de FPU op de verwachte pensioenleeftijd. 

In 2007 dachten beide groepen met pensioen te gaan op een 

leeftijd waarop zij gemiddeld genomen een vervangingsratio 

van 70 procent van hun bruto middelloon zouden realiseren. 

Werknemers die geboren zijn in 1950, dachten bijna 11 maanden 

langer door te werken. Als dit effect permanent was geweest, was 

de afschaffing van de FPU regeling als middel om de pensioen

leeftijd te verhogen zeer succesvol geweest. Er zijn immers 13 

maanden nodig om de schok in pensioenrechten te compenseren. 

De tabel laat echter zien dat de financiële prikkels op de langere 

termijn minder groot zijn dan direct na de herziening van het 

pensioenstelsel. Zowel de werknemers die geboren zijn in 1949 als 

degenen die geboren zijn in 1950, hebben in 2008 de verwachte 

pensioenleeftijd fors naar beneden bijgesteld. Het verschil in de 

pensioenleeftijd tussen de mensen die geboren zijn in 1949 of 

1950, bedroeg in dat jaar nog maar drie maanden. Vanaf 2009 

is het verschil tussen beide groepen licht gestegen naar iets 

meer dan vijf maanden, ofwel een effect van 48 procent. Bij dit 

effect moet wel als kanttekening worden gesteld dat dit zowel 

een inkomenseffect (daling van de uitkering bij vroegpensio

nering) als een prijseffect omvat (hoogte van uitkering hangt 

Tabel 2.1: Impact afschaffing FPU op de verwachte pensioenleeftijd

 1949 1950 Verschil in maandena)

2007 62,6 63,5 11

2008 61,8 62,1 3

2009 63,1 63,4 3

2010 63,4 63,9 5

2011 63,7 64,2 5

a) Alle verschillen tussen de cohorten 1949 en 1950 zijn significant op 1%niveau. 
Bron: Fouarge et al. (2011).
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sterker af van de pensioenleeftijd).5 Bovendien blijkt uit gerela

teerde studies van De Grip et al. (2012) en Montizaan en Vendrik 

(2012) dat de effectieve verhoging van de arbeidsparticipatie van 

werknemers mogelijk lager ligt doordat het welzijn van mensen 

met versoberde pensioenrechten naar beneden gaat, net zoals de 

baantevredenheid en de motivatie. Opvallend is bijvoorbeeld dat 

een verhoogd percentage last heeft van depressieve klachten: 5,0 

procent van de werknemers geboren in 1950 tegenover 3,5 procent 

van hun collega’s uit 1949.

5 Vanaf 2009 blijkt er overigens bij zowel degenen die in 1949 geboren zijn als 
het 1950cohort de verwachten pensioenleeftijd weer te stijgen, waarschijnlijk 
als gevolg van het toegenomen pessimisme dat is ontstaan door de economi
sche crisis en doordat de pensioenen niet worden geïndexeerd door de lage 
dekkingsgraden. De kredietcrisis heeft ertoe geleid dat mensen ruim een jaar 
langer denken te moeten doorwerken. Ook valt te zien dat het pessimisme in 
2011 nog verder is toegenomen. 
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3. Rol van prikkels bij de uittredebeslissing van mannen en 

vrouwen

3.1 Inleiding

In deze paragraaf staat de vraag centraal welke financiële prikkels 

(gericht op een inkomens en een prijseffect) bepalend zijn 

bij de keuze voor de pensioenleeftijd van mannen en vrouwen 

in Nederland. Daarnaast gaan wij in op iemands voorkeur 

voor deeltijdpensionering, een belangrijk aspect van flexibele 

pensionering.

3.2 Vignetonderzoek

Wij gebruiken voor dit onderzoek een in juni 2005 gehouden 

enquête onder deelnemers aan het CentERpanel. Centraal in deze 

enquête staat een stated preferences experiment, waarin respon

denten een schema krijgen voorgelegd met keuzemogelijkheden 

om op verschillende leeftijden met pensioen te gaan. Bij elk van 

de uittredeleeftijden is een vervangingsinkomen bij pensionering 

gekoppeld (uitgedrukt als percentage van het nettoinkomen in 

de laatste baan, waarbij uitgegaan wordt van volledige pensioen

opbouw). De AOW is verwerkt in het vervangingsinkomen die de 

respondent vanaf dat moment voor de rest van zijn of haar leven 

ontvangt. Gevraagd wordt aan welke van de mogelijkheden de 

respondent de voorkeur geeft (zie Tekstbox 3.1).6 Omwille van de 

relevantie en de betrouwbaarheid selecteren wij hier de respon

6 Deze data zijn eerder gebruikt om het effect van financiële prikkels op de 
pensioenleeftijd te schatten (Kerkhofs et al., 2007, 2009). Echter, in die twee 
studies wordt niet ingegaan op de manvrouw verschillen. Daarnaast 
betrekken deze studies betrekken ook respondenten in de analyses die reeds 
met pensioen zijn en de vragen in retrospect beantwoorden er vertekening kan 
ontstaan.



30 design paper 07

denten met een betaalde baan in de leeftijd van 35 jaar tot en 

met 60 jaar. Dit levert 602 cases op: 367 mannen en 235 vrouwen. 

 Om de experimentele opzet transparant te houden, is 

uitgegaan van een volledige pensioenopbouw. Bij het vaststellen 

van de vervangingspercentages is een basisscenario als 

uitgangspunt genomen (Regime I), waarin mensen die op hun 

66e stoppen met werken er netto niet op achteruit gaan. Dat 

wil zeggen dat hun nettonetto vervangingspercentage gelijk 

is aan 100 procent.7 Elk jaar dat zij eerder stoppen met werken, 

resulteert in een 5 procentpunt lager vervangingspercentage, 

terwijl elk jaar dat zij langer doorwerken het vervangingsper

centage 5 procentpunt verhoogt. Naast dit basisscenario zijn 

er twee varianten aan respondenten voorgelegd. In de ene 

variant neemt het vervangingspercentage met 7 procentpunten 

in plaats van 5 procentpunten toe voor elk jaar dat langer wordt 

doorgewerkt (Regime II). In de andere variant gaan de pensi

oenrechten pas een jaar later in; dus 100 procent vervangings

inkomen op 67jarige leeftijd in plaats van op 66jarige leeftijd 

(Regime III). Door loting is bepaald welke van de drie pensioen

regimes de respondent krijgt voorgelegd.

7 Huynen en Fouarge (2005) laten op basis van administratieve gegevens van het 
CBS zien dat het gemiddelde bruto vervangingspercentage van mannen die in 
1999 op een leeftijd tussen de 55 en 65 jaar zijn uitgetreden ongeveer 86% 
bedroeg. Dit komt overeen met een nettonetto vervangingsratio van ongeveer 
89%. Bovendien was het vervangingspercentage van mannen die op 63jarige 
leeftijd stopten vrijwel 100%. Deze percentages hebben betrekking op de door 
de betreffende personen gekozen uittredeleeftijd, deels onder de op dat 
moment geldende overgangsregelingen van VUT naar prepensioen. Daarom 
zijn in ons keuzeexperiment lagere vervangingspercentages gekozen en heb
ben de leeftijdprofielen een steiler verloop dan de vervangingsratio’s bij de in 
1999 feitelijk gekozen pensioenleeftijden. De gebruikte vervangingspercentages 
in dit experiment zijn dus realistisch te noemen voor de tijd waarin het experi
ment is gehouden. Daarentegen zijn de vervangingspercentages relatief hoog 
zijn vergeleken met de situatie van nu. Dit is echter geen probleem omdat wij 
bij de analyses uitsluitend ingaan op de verschillen tussen de regimes. 
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Tekstbox 3.1: Design van stated preferences experiment

Voor respondenten met een betaalde baan luidde het keuzeprobleem als 
volgt:
 In de volgende vragen leggen we u een stelsel voor flexibele 

pensionering voor. Binnen dit stelsel kunt u op verschillende leeftijden 
stoppen met werken, maar hoe eerder u stopt, hoe lager uw pensioen 
zal zijn.

 In het overzicht staat bij elke leeftijd waarop u kunt stoppen hoeveel 
pensioen u dan vanaf die leeftijd ontvangt. De hoogte van het pensioen 
is netto (d.w.z. vrij besteedbaar, na aftrek van belasting en premies) en 
wordt gegeven als percentage van uw netto loon. Uw AOW is hier al in 
meegeteld.

 Bijvoorbeeld: als u stopt op leeftijd 61, ontvangt u vanaf dat moment 
netto 75 procent van uw netto loon als pensioen.

 Op welke leeftijd zou u stoppen met werken, als u uit deze 
mogelijkheden mag kiezen?

De volgende tabel werd vervolgens getoond, met de eerste en – afhankelijk 
van het toegewezen regime – één van de andere drie kolommen. 
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 Regime II en III vormen beide een versobering op Regime I. 

Tussen Regime I en Regime II is er sprake van een steiler lopend 

vervangingsinkomen. De stap van Regime I naar Regime II speelt 

dan ook in op de prijs van vrije tijd.8 Onder Regime III moet men 

langer doorwerken om eenzelfde vervangingsinkomen te krijgen 

als bij Regime I. De stap van Regime I naar Regime III komt dus 

overeen met een pure inkomenseffect zoals deze bewerkstelligd 

wordt door de verhoging van de AOWleeftijd.

 Als alternatief is ook de geprefereerde leeftijd bij deeltijduit

treding gemeten aan de hand van een vergelijkbaar design (zie 

toelichting in Tekstbox 3.1). Daarnaast is ook de voorkeur voor 

volledig uittreden versus gefaseerde deeltijduittrede gemeten.

3.3 Beschrijvende resultaten

Tabel 3.1 laat de gemiddelde geprefereerde uittredeleeftijd 

voor mannen en vrouwen bij volledige uittreding en deeltijd

8 Het gaat overigens niet om een pure prijs van vrije tijd effect (zie hoofdstuk 2). 
Deze is niet te schatten op basis van de data.

Het keuzeexperiment is herhaald voor een vergelijkbare keuze met 
deeltijduittreding. Aan respondenten met een baan van 24 uur per week of 
meer is gevraagd op welke leeftijd zij zouden uittreden als die uittreding 
gefaseerd zou plaatsvinden: eerst gedurende twee jaar een halvering van 
de werkweek en daarna volledig stoppen. De mogelijkheden waaruit de 
respondenten konden kiezen waren geënt op de opties in het Regime dat 
hen eerder was voorgelegd: in plaats van volledig te stoppen bij de 
aangegeven leeftijd in de bovenstaande tabel kunnen zij een jaar eerder 
het aantal gewerkte uren halveren om vervolgens na twee jaar volledig te 
stoppen met werken. Dus: als iemand op 60jarige leeftijd de werkweek 
halveert en op 62jarige leeftijd volledig stopt, geeft dat dezelfde 
pensioenrechten als wanneer in het oorspronkelijke experiment op 
61jarige leeftijd direct volledig was gestopt. Ook bij dit keuzeprobleem is 
gevraagd op welke leeftijd iemand zou stoppen onder de gegeven 
keuzemogelijkheden. 



uittredeleeftijd en veranderingen in het pensioenstelsel  33

pensionering zien bij de verschillende pensioenregimes. In de 

vignetstudie naar het volledig uittreden geldt dat de leeftijd 

bij uittreden van mannen en vrouwen hoger is onder Regime 

II (respectievelijk 63,4 jaar en 62,8 jaar) dan onder Regime I 

(respectievelijk 62,5 jaar en 61,9 jaar). Voor vrouwen is de leeftijd 

bij uittreden ook hoger onder Regime III, maar dit gaat niet 

op voor mannen. Een belangrijke bevinding lijkt dan ook de 

volgende: langer moeten doorwerken om hetzelfde pensioen te 

kunnen krijgen – het inspelen op het inkomenseffect door de 

verandering van Regime I naar Regime III – heeft geen effect op 

de pensioenleeftijd van mannen, maar wel op dat van vrouwen. 

Inspelen op de prijs van vrije tijd – verandering van Regime I naar 

Regime II waarbij de steilheid van de vervangingsinkomen met 

twee procentpunten wordt verhoogd – heeft zowel bij mannen 

Tabel 3.1: Geprefereerde uittredeleeftijd van mannen en vrouwen, 

naar pensioenregime

Mannen Vrouwen

Gemiddelde 
uittredeleeftijd N

Gemiddelde 
uittredeleeftijd N

Volledig pensionering

Regime I 62,5 118 61,9 79

Regime II 63,4 130 62,8 80

Regime III 62,5 119 62,7 76

Totaal 62,8 367 62,5 235

Deeltijd pensioneringa)

Regime I 63,0 103 63,2 41

Regime II 63,9 111 64,0 33

Regime III 63,1 100 63,6 40

Totaal 63,4 314 63,6 114

a) Alleen respondenten met een baan van 24 uur per week of meer.
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als vouwen een effect: het verhoogt de pensioneringsleeftijd met 

ongeveer een jaar. 

 Vergelijkbare conclusies kunnen er worden getrokken voor 

deeltijdpensionering. Ook hier zijn er echter belangrijke 

verschillen tussen mannen en vrouwen. Twee jaar werken in 

deeltijd voorafgaand aan het definitief pensioen, verhoogt de 

pensioenleeftijd van mannen met slechts ongeveer een half jaar. 

Bij vrouwen leidt deze optie tot een verlenging van het werkzame 

leven met ruim een vol jaar. 

 Figuur 3.1 laat voor mannen en vrouwen de leeftijden zien 

waarop de respondenten zouden willen uittreden bij de drie 

Regimes (bij volledig uittreden). Bij Regime I is bij mannen 62 

jaar favoriet, gevolgd door 60 en 65 jaar. Bij vrouwen is stoppen 

Figuur 3.1: Gekozen uittredeleeftijden van mannen en vrouwen 
bij elk regime
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met werken als ze 62 worden ook favoriet, gevolgd door 60 jaar. 

Het is opvallend dat de verdeling zowel bij de mannen als bij de 

vrouwen meerdere toppen heeft (bij mannen drie en bij vrouwen 

twee) en dat 61 jaar als uittredeleeftijd minder populair is dan 

60 of 62. Dit duidt er op dat de voorkeur voor een uittredeleeftijd 

deels door sociale normen bepaald wordt (zie ook hoofdstuk 4).

 Ten opzichte van Regime I kiezen mannen en vrouwen onder 

Regime II (met een sterker stijgend pensioen naarmate ze langer 

doorwerken) vaker voor een hogere uittredeleeftijd. Weliswaar 

is 62 jaar ook hier het meest populair, maar 63 jaar neemt nu de 

tweede plaats in. De verdeling onder Regime III (waarbij mensen 

een jaar langer moeten doorwerken om hetzelfde pensioen te 

kunnen krijgen) is echter totaal anders. De verdeling verschilt 

ook sterk tussen mannen en vrouwen. Onder dit regime is 63 jaar 

de meest populaire uittredeleeftijd bij mannen, maar 61 of 62 

jaar zijn ook populair, dit ten koste van het uittreden bij 65 jaar 

(wat ook populair was onder Regime I). Bij vrouwen zijn 65, 63 

en 62 jaar de meest populaire leeftijden om uit te treden onder 

Regime III. Voor beide seksen zijn 64 en 66 de minst populaire 

uittredeleeftijden. Geconcludeerd kan worden dat er zowel onder 

Regime II en III sprake is van een vervaging van de sociale norm 

bij uittreden.

3.4 Gevoeligheid voor prikkels

Prikkels

De keuze voor de uittredeleeftijd is aan de hand van econome

trische analyses nader bestudeerd. De belangrijkste verklarende 

variabelen in de analyses zijn de financiële prikkels die het 

pensioenregime kenmerken (Model 1). Daarnaast wordt ook 

gecontroleerd voor sociaaleconomische kenmerken van de 
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respondent zoals leeftijd, opleidingsniveau, aantal gewerkte 

uren, arbeidsmarktstatus van de (eventuele) partner en of men 

huiseigenaar is (Model 2).

 De resultaten van de econometrische analyses zijn weergegeven 

in tabel 3.2. De tabel laat zien dat het veranderen van de prijs 

van vrije tijd (de overgang naar Regime II) voor zowel mannen 

als vrouwen een significant positief effect heeft op het langer 

doorwerken. Het aanscherpen van het inkomenseffect van de 

pensionering (Regime III) heeft daarentegen alleen bij vrouwen 

een significant positief effect op de uittredeleeftijd. 

 Hoewel het controleren voor de achtergrondkenmerken in 

Model 2 tot kleine verschillen leidt in de puntschattingen van de 

regimekenmerken, de verschillen zijn niet statistisch significant. 

Wij bespreken daarom de uitkomsten uit Model 2.

Tabel 3.2: Econometrische analyse voor geprefereerde uittre-

deleeftijd bij volledige uittreding, mannen en vrouwena)

Mannen Vrouwen

(Model 1) (Model 2) (Model 1) (Model 2)

Financiële prikkels 
(ref.: Regime I)

Regime II (steiler lopend 
vervangingsratios)

0,379*** 0,348*** 0,433*** 0,503***

Regime III 
(inkomenseffect)

0,053 -0,039 0,776*** 0,754**

Controle variabelenb) Nee Ja Nee Ja

N 367 367 235 235

Pseudo R-kwadraat 0,009 0,029 0,012 0,057

a) Parameterschattingen van een ordinaal logistisch model.
b) Leeftijd, opleidingsniveau, aantal gewerkte uren, arbeidsmarktstatus van de 
partner (indien aanwezig), en dummy voor huiseigenaren.
* = significant op 10%niveau, ** = significant op 5%niveau, 
*** = significant op 1%niveau. 
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 De effecten van de verschillende pensioenregimes kunnen 

het best in kaart worden gebracht door te laten zien wat de 

gemiddelde verwachte uittredeleeftijd is bij de verschillende 

regimes. Daarbij kijken we ook naar het effect van een combinatie 

van Regime II (steiler oplopende vervangingsratio’s) en Regime 

III (hogere leeftijd bij 100 procent vervangingsinkomen). Tabel 3.3 

laat zien dat mannen (rekening houdend met de verschillende 

achtergrondkenmerken) onder Regime I gemiddeld met 62 jaar 

en zeven maanden met pensioen gaan. Als de vervangingsra

tio’s 2 procentpunt steiler lopen (Regime II) werken mannen tien 

maanden langer door, maar het inkomenseffect dat Regime III 

genereert, leidt niet tot een hogere pensioenleeftijd bij mannen; 

mannen treden zelfs één maand eerder uit in vergelijking met 

Regime I, al is dit effect niet significant. Per saldo leidt het 

combineren van de kenmerken van Regime II en III ertoe dat 

mannen negen maanden langer doorwerken. 

Tabel 3.3: Voorspeld effect van pensioenregime op de gemiddelde 

uittredeleeftijda)

Leeftijd waarop 
netto-netto 
vervanging 

100% bedraagt

Vermindering  
netto-netto 

vervangings ratio per 
jaar eerder stoppen

Uittredeleeftijd

Mannen Vrouwen

Regime I 66 jaar 5% 62 jaar en 
7 maanden

61 jaar en 
10 maanden

Regime II 66 jaar 7% 63 jaar en 
5 maanden

62 jaar en 
11 maanden

Regime III 67 jaar 5% 62 jaar en 
6 maanden

62 jaar en 
8 maanden

Regime II + 
Regime III

67 jaar 7% 63 jaar en 
4 maanden

63 jaar en 
9 maanden

a) Berekeningen op basis van de uitkomsten uit model 2 in tabel 3.2.
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 Vrouwen gaan onder het basisregime gemiddeld negen 

maanden eerder met pensioen dan mannen. Dat wil zeggen op 

een leeftijd van 61 jaar en tien maanden. Een steiler lopende 

vervangingsratio (Regime II) leidt ertoe dat vrouwen één jaar en 

één maand langer doorwerken in vergelijking met het basis

scenario. Een jaar langer moeten doorwerken voor het behalen 

van eenzelfde vervangingsratio resulteert erin dat vrouwen naar 

verwachting tien maanden langer zullen doorwerken. Omdat 

vrouwen gevoelig zijn voor beide soorten financiële prikkels, leidt 

het combineren van de kenmerken van Regime II en III ertoe dat 

vrouwen bijna twee jaar later met pensioen gaan. 

 Door verschillen in levensverwachting tussen hoog en 

laagopgeleiden kunnen we verwachten dat de gevoeligheid voor 

financiële prikkels ook verschilt. In een gevoeligheidsanalyse 

hebben wij gekeken in welke mate de gevoeligheid voor de extra 

prikkels om langer door te werken verschilt tussen hoog (hbo en 

wo) en laagopgeleiden (opleiding onder hboniveau). Zowel bij 

mannen als bij vrouwen zijn hoogopgeleiden meer gevoelig voor 

steiler oplopende vervangingsratio’s (Regime II) dan laagopge

leiden. De verschillen zijn echter niet statistisch significant, wat 

mogelijk te maken heeft met het kleine aantal waarnemingen. 

De gevoeligheid voor het inkomenseffect (Regime III) verschilt niet 

tussen hoog en laagopgeleiden. 

Verwachte gevolgen hervorming AOW

De conclusie van deze analyses is dat de pensioneringsleeftijd van 

mannen alleen gevoelig is voor een verandering in de prijs van 

vrije tijd, terwijl vrouwen zowel gevoelig zijn voor hervormingen 

in het pensioenstelsel die de prijs van vrije tijd beïnvloeden, als 

hervormingen die een inkomenseffect hebben. Dit verschil tussen 

mannen en vrouwen is duidelijk te zien in de kansverdeling van 
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de uittredeleeftijd bij de drie pensioenregimes (figuur 3.2). Onder 

Regime II is bijvoorbeeld 60 procent van de mannen tegen de 

leeftijd van 63 jaar al met pensioen. Onder Regime I, maar ook 

onder Regime III is dit bij ongeveer driekwart van de mannen 

het geval. Bij de vrouwen is onder Regime II 65 procent tegen 

de leeftijd van 63 jaar met pensioen. Dit percentage is hoger (70 

procent) onder Regime II en nog hoger onder Regime I (ruim 80 

procent).

 Op basis hiervan zou men kunnen concluderen dat de 

verhoging van de AOWleeftijd naar verwachting geen effect 

heeft op de uittredeleeftijd van mannen. De extra prikkel van 

6,5 procent bij doorwerken na de 66e introduceert een extra 

Figuur 3.2: Geschatte cumulatieve kans op uitreding naar leeftijd 

onder de drie verschillende pensioenregimes, mannen en 

vrouwena) 

a) Berekeningen op basis van de uitkomsten uit model 2 in tabel 3.2.



40 design paper 07

‘prijs van vrije tijd’prikkel. Deze prikkel zou ertoe kunnen 

leiden dat mannen langer doorwerken. Voor vrouwen kunnen 

wij concluderen dat zowel de verhoging van de AOWleeftijd als 

de extra prikkel van 6,5 procent bij doorwerken na 66 jaar er toe 

zouden kunnen leiden dat vrouwen langer doorwerken.

3.5 Deeltijdpensionering

Prikkels

In beleidsdiscussies is er momenteel veel aandacht voor 

gefaseerde of deeltijdpensionering. Een dergelijke vorm 

van flexibele pensionering biedt een aantal voordelen. 

Deeltijdpensionering kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de 

werklast verlicht wordt, waardoor mensen langer gezond kunnen 

doorwerken. Een bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat de 

instroom in de WIA en WW hierdoor wordt teruggedrongen. Het 

is ook denkbaar dat de mogelijkheid om gefaseerd uit te treden 

beter aansluit bij de individuele voorkeuren van werknemers. 

Blank et al. (2004) stellen dat de beleidsdoelstellingen omtrent de 

groei van de arbeidsparticipatie onder oudere arbeidskrachten, 

bereikt kunnen worden door een systeem van deeltijdpensio

nering in te voeren.

 Tabel 3.4 geeft een overzicht van de effecten van het pensi

oenregime als de uittreding gefaseerd zou plaatsvinden door 

eerst gedurende twee jaar 50 procent minder te gaan werken om 

daarna volledig te stoppen.9 Deeltijdpensionering leidt inderdaad 

tot uitstel van pensionering met zeven maanden voor mannen 

en een jaar voor vrouwen (vergelijk tabellen 3.2 en 3.4). Ook hier 

heeft het inkomenseffect dat Regime III genereert geen significant 

9 Deze uitkomsten zijn gebaseerd op vergelijkbare analyses als die uit tabel 3.2.
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effect op de pensioneringsleeftijd van mannen, maar het heeft 

ook een significant effect op de pensioenbeslissing van vrouwen 

(het is voor vrouwen slechts significant op 12 procent). 

 Het feit dat de pensioenleeftijd wordt uitgesteld ten opzichte 

van een situatie waarin werkenden volledig uittreden, roept de 

vraag op wat het nettoeffect is op het totale arbeidsaanbod 

van ouderen. In het experiment gaan werkenden immers eerst 

twee jaar de helft minder werken. Onze bevinding  dat mannen 

ongeveer zeven maanden langer werken ten opzichten van een 

situatie waarin zij volledig uittreden  suggereert dat het netto

effect op het arbeidsaanbod negatief is. Bij vrouwen, die één jaar 

langer werken ten opzichten van een situatie waarin zij volledig 

uittreden, is het nettoeffect nul. Dit is in lijn met de eerder 

besproken bevindingen uit Gustman en Steinmeier (2004) en 

Machado en Portela (2012).

Tabel 3.4: Voorspeld effect van pensioenregime op de 

gemiddelde uittredeleeftijd vooraf gegaan door twee jaar 

deeltijdpensioneringa)

Leeftijd waarop 
netto-netto 
vervanging 

100% bedraagt

Vermindering  
netto-netto 

vervangings ratio per 
jaar eerder stoppen

Uittredeleeftijd

Mannen Vrouwen

Regime I 66 jaar 5% 63 jaar en 
2 maanden

62 jaar en 
10 maanden

Regime II 66 jaar 7% 63 jaar en 
9 maanden

63 jaar en 
10 maanden

Regime III 67 jaar 5% 63 jaar en 
2 maanden

63 jaar en 
6 maanden

Regime II + 
Regime III

67 jaar 7% 63 jaar en 
9 maanden

64 jaar en 
7 maanden

a) Berekeningen op basis van een econometrisch model vergelijkbaar met model 
2 in tabel 3.2.
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Voorkeur voor deeltijdpensioen?

Een flexibel pensioenstelsel dat de mogelijkheid geeft om 

gefaseerd met pensioen te gaan, biedt perspectieven om mensen 

langer te laten doorwerken. Om te kijken welke mensen een 

voorkeur hebben voor deeltijdpensioen, is aan de respondenten 

ook gevraagd aan welke van de door hen gemaakte keuzes zij de 

voorkeur gaven: de uittredeleeftijd die bij de volledige pensi

onering werd gekozen, de uittredeleeftijd die werd gekozen bij 

de mogelijkheid om eerst met deeltijdpensioen te gaan, of dat 

beide keuzes ongeveer even aantrekkelijk waren. 37 procent van 

de mannen verkiest het systeem van deeltijdpensioen, terwijl 

35 procent de voorkeur heeft voor het systeem van volledige 

pensionering. De overige 28 procent van de mannen heeft geen 

voorkeur. Bij de vrouwen geeft 35 procent de voorkeur aan het 

deeltijdpensioen systeem, terwijl 32 procent het systeem waar 

direct volledig wordt uitgetreden verkiest en 33 procent geen 

voorkeur heeft.

 De voorkeur voor deeltijdpensionering laat zich niet verklaren 

op basis van de achtergrondkenmerken van de respondenten. 

Leeftijd, opleidingsniveau, aantal gewerkte uren, arbeidsmarkt

status van de partner (indien aanwezig), en woningbezit zijn 

bij mannen noch bij vrouwen gerelateerd aan de voorkeur voor 

deeltijdpensionering (zie ook Kerkhofs et al., 2009).
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4. Effect van versobering van pensioenstelsel op uittredegedrag

4.1 Inleiding

Wat is het effect van de verhoging van de pensioengerechtigde 

leeftijd van 65 naar 67 jaar op de pensioenverwachtingen? Deze 

vraag beantwoorden we in dit hoofdstuk op basis van pensioen

verwachtingen die in de eerste helft van 2011 zijn verzameld onder 

een representatieve steekproef van werknemers die hun pensioen 

opbouwen bij APG. 

4.2 Data

De dataset die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op een vragenlijst 

die in 2011 is afgenomen onder een representatieve steekproef van 

werknemers in de leeftijd van 35 tot 65, die werkzaam zijn in de 

sectoren overheid en onderwijs, bouw en woningcorporaties. De 

benadering van werknemers vond in twee stappen plaats. In de 

eerste stap stuurde het pensioenfonds naar 50.400 werknemers 

een brief met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek 

en hun emailadres op te geven. In de tweede stap ontvingen de 

mensen die hun emailadres hadden toegestuurd, een mail van 

het ROA met daarin een link naar de internetenquête. In totaal 

hebben 5.900 werknemers de enquête ingevuld. De respons bij 

de overheid en het onderwijs bedroeg 13,6 procent, tegenover 

10,1 procent bij de woningcorporaties en 5,1 procent bij de 

bouwsector. Pensioenverwachtingen zijn gemeten aan de hand 

van de vraag ‘Op welke leeftijd denkt u definitief te stoppen met 

werken?’. 

4.3 Pensioenverwachtingen

De afspraken die zijn gemaakt in het recente pensioenakkoord, 

impliceren dat werknemers die geboren zijn tussen 1955 en 1960 
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vanaf 2020 geen recht meer hebben op AOW als ze 65 worden, 

maar pas op hun 66e. De afspraken uit het pensioenakkoord 

maken bovendien de kans groot dat in 2025 door de stijgende 

levensverwachting de pensioengerechtigde leeftijd verder zal 

stijgen tot 67 jaar voor degenen die geboren zijn in 1960 of later. 

Deze aspecten van het pensioenakkoord zijn uitgebreid in het 

nieuws geweest. Figuur 4.1 geeft een eerste beeld van het effect 

van de geplande verhoging van de AOWleeftijd op de pensi

oenverwachtingen van werknemers in de cohorten 19501954, 

19551959 en 19601964.

 In het cohort 19501954 blijken relatief veel werknemers te 

verwachten dat ze op 65jarige leeftijd met pensioen gaan. 

Daarnaast zijn 62 en 63 jaar populaire uittredeleeftijden in 

dit cohort. Dit wijst er op dat de sociale norm een sterk effect 

heeft op de keuze voor de uittredeleeftijd. Deze sociale norm 

lijkt consistent met de pensioenhervorming te verschuiven: 

ruim 41,5 procent van alle werknemers in het cohort 19501954 

denkt met pensioen te gaan op 65jarige leeftijd, tegenover 

slechts 26,4 procent en 29,7 procent in de andere twee leeftijds

groepen. Bovendien blijkt dat 17,1 procent van degenen die 

geboren zijn in de jaren 19551959 met pensioen denkt te gaan 

op 66jarige leeftijd. Dit duidt erop dat werknemers inderdaad 

hun pensioenverwachtingen hebben aangepast aan de geplande 

verhoging van de AOWleeftijd. Immers, slechts 1,1 procent van 

het cohort 19501954 en 4,8 procent van het cohort 19601964 

denkt op 66jarige leeftijd met pensioen te gaan. Het percentage 

werknemers dat met pensioen denkt te gaan op 67jarige leeftijd 

is, consistent met de pensioenhervorming, het grootst in het 

cohort 19601964 (21,5 procent tegen 3,4 procent voor het cohort 

19501954 en 8,0 procent voor het cohort 19551959).
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 Opvallend is echter ook dat de spreiding in de verwachte 

pensioenleeftijd duidelijk afneemt met de leeftijd van de respon

denten. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door selectieeffecten. 

Zo nemen we degenen die met vervroegd pensioen zijn gegaan 

voor hun 60e, niet waar in het cohort 19501954, waardoor de 

spreiding dus automatisch kleiner moet zijn. Anderzijds is het ook 

mogelijk dat dit effect deels wordt veroorzaakt doordat oudere 

cohorten beter geïnformeerd zijn over hun pensioenrechten. 

 Om een beter beeld te krijgen van de effecten van de verhoging 

van de AOWleeftijd op de verwachte pensioenleeftijd, geeft 

figuur 4.2 grafisch weer hoe hoog in ieder geboortejaar het 

percentage werknemers is dat met pensioen verwacht te gaan op 

65, 66 en 67jarige leeftijd. De figuur bevestigt het beeld dat 

de verschillen in de pensioenverwachtingen tussen de cohorten 

worden veroorzaakt door de verhoging van de AOWleeftijd. Het 

percentage werknemers dat met 65 jaar met pensioen denkt te 

gaan bij degenen die geboren zijn in 1955, is sterk gedaald. Voor 

degenen die geboren zijn in 1954 was dit percentage 45,6 procent, 

terwijl voor degenen die geboren zijn in 1955 dit maar 26,2 

procent is. Daarentegen is het percentage werknemers dat met 

pensioen denkt te gaan op 66jarige leeftijd substantieel hoger 

Figuur 4.1: Pensioenverwachtingen voor cohort 1950-1954, 

1955-1959 en 1960-1964
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voor het cohort 19551959 (stijging van 13,4 procent in 1954 naar 

20,0 procent in 1955). 

 Ook de effecten van het verschuiven van de AOWleeftijd naar 

67 jaar zijn enigszins zichtbaar, hoewel die duidelijk minder sterk 

zijn dan die van de versobering naar 66 jaar. Het percentage 

werknemers dat denkt door te werken tot 66 jaar, is voor het 

cohort dat in 19601964 is geboren substantieel lager (daling 

van 16,1 procent voor personen geboren in 1959 naar 4,9 procent 

voor personen geboren in 1960). Daarentegen is er een kleine 

stijging zichtbaar in het percentage werknemers dat denkt door te 

werken tot 67 jaar. Verder valt af te lezen dat het percentage sterk 

schommelt met het geboortejaar voor degenen die geboren zijn 

in 19601964. Deze uitschieters kunnen worden verklaard door 

het relatief kleine aantal respondenten in dit cohort. Door de 

flexibilisering van de AOW is het ook mogelijk dat het potentiële 

Figuur 4.2: Verhoging AOW-leeftijd en pensioenverwachtingen
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normeffect dat de AOWleeftijd heeft op het pensioengedrag van 

werknemers voor jongere cohorten kleiner is.

4.4 Econometrische analyses

Een belangrijke vraag is vervolgens wat het gemiddelde effect is 

van de verhoging van de AOWleeftijd op de verwachte pensi

oenleeftijd. Kolom 1 van tabel 4.1 laat zien dat werknemers die 

geboren zijn in de periode 19551960 verwachten gemiddeld 

genomen vier maanden langer te moeten doorwerken dan 

degenen die geboren zijn in andere cohorten. Dit effect is 

beduidend groter dan het effect dat Van Erp en De Hek (2009) 

Tabel 4.1: Econometrische analyse voor effect verhoging 

AOW-leeftijd op pensioenverwachtingen

Verwachte 
pensioen-

leeftijd

Verwachte 
pensioen-

leeftijd

Percentage 
werknemers dat 
verwacht op 66 
jaar met pen-
sioen te gaan

Percentage 
werknemers dat 
verwacht op 67 
jaar met pen-
sioen te gaan

Verhoging AOW-
leeftijd tot 66 jaar 
(geboortejaar  
1955-1959)a)

0,338* 0,195***

Verhoging AOW-
leeftijd tot 67 jaar 
(geboortejaar  
1960-1964)b)

0,445 0,107***

Controle  variabelenc) Ja Ja Ja Ja

N 2.346 1.437 2.346 1.437

a) Referentie: geboortecohort 19501954.
b) Referentie: geboortecohort 19551959.
c) Leeftijd, opleiding, geslacht, aantal contributie jaren, deeltijdfactor, inkomen 
en sector.
* = significant op 10%niveau, ** = significant op 5%niveau, *** = significant op 
1%niveau. 
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vinden in hun simulatie studie (verhoging van 65 jaar naar 67 

jaar levert één maand langer doorwerken op). Daarentegen is 

het effect op de pensioenverwachtingen consistent met het effect 

dat Bruinshoofd en Grob (2006) vinden (verlenging van één jaar 

levert een stijging op in de verwachte pensioenleeftijd van vijf 

maanden), en het effect van de afschaffing van de FPUregeling.10 

Dat werknemers geboren in 19551960 verwachten langer door 

te moeten werken, suggereert dat zij enige mate van pensi

oenbewustzijn hebben en op de hoogte zijn van de gevolgen 

van de aanstaande verhoging van de AOWleeftijd voor hun 

pensioenrechten.11 

 Uit kolom 2 blijkt dat de coëfficiënt van de dummy die aangeeft 

of men geboren is in 1960 of later niet statistisch significant 

is. Hoewel de coëfficiënt wel iets groter is dan die voor het 

cohort 19551959, betekent dit dat het er (nog) niet op lijkt dat 

dit cohort later met pensioen denkt te gaan. Hiervoor bestaan 

twee mogelijke verklaringen. Ten eerste kan dit toe te schrijven 

zijn aan het betrekkelijk lage aantal respondenten dat na 1959 

is geboren. Ten tweede zorgt de langere periode tot aan het 

pensioen ervoor dat de pensioenleeftijd met meer onzekerheden 

is omgeven. Bovendien zijn jongere medewerkers minder geïnte

resseerd in hun pensionering, waardoor zij mogelijk ook minder 

goed geïnformeerd zijn over de implicaties van de aankomende 

veranderingen in het pensioenstelsel. Het is daarom ook niet 

10 Montizaan (2011) en Fouarge et al. (2011) vinden dat versoberde 
pensioenrechten waarvoor men één jaar en één maand moet doorwerken om 
dit te compenseren leidt tot een verhoging van de verwachte pensioenleeftijd 
van vijf maanden.

11 Hoewel het vrij aannemelijk dat de meeste werknemers wel op de hoogte zijn 
van de leeftijd waarop zij met AOW kunnen geldt wel dat het 
pensioenbewustzijn in Nederland vrij laag is (vooral voor jongere 
laagopgeleide cohorten). Daarom corrigeren wij in onze analyses voor 
opleidingsniveau. 
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Tabel 4.2: Econometrische analyse voor effect verhoging 

AOW-leeftijd en pensioenverwachtingen naar geslacht

Mannen Verwachte 
pensioen-

leeftijd

Verwachte 
pensioen-

leeftijd

Percentage 
werknemers dat 
verwacht op 66 
jaar met pen-
sioen te gaan

Percentage 
werknemers dat 
verwacht op 67 
jaar met pen-
sioen te gaan

Verhoging AOW-
leeftijd tot 66 jaar 
(geboortejaar  
1955-1959)a)

0,244 0,183***

Verhoging AOW-
leeftijd tot 67 jaar 
(geboortejaar  
1960-1964)b)

0,562 0,083*

Controle variabelenc) Ja Ja Ja Ja

N 1390 816 1390 816

Vrouwen Verwachte 
pensioen-

leeftijd

Verwachte 
pensioen-

leeftijd

Percentage 
werknemers dat 
verwacht op 66 
jaar met pen-
sioen te gaan

Percentage 
werknemers dat 
verwacht op 67 
jaar met pen-
sioen te gaan

Verhoging AOW-
leeftijd tot 66 jaar 
(geboortejaar  
1955-1959)a)

0,449* 0,214***

Verhoging AOW-
leeftijd tot 67 jaar 
(geboortejaar  
1960-1964)b)

0,406 0,136**

Controle variabelenc) Ja Ja Ja Ja

N 956 621 956 621

a) Referentie: geboortecohort 19501954.
b) Referentie: geboortecohort 19551959.
c) Leeftijd, opleiding, geslacht, aantal contributie jaren, deeltijdfactor, inkomen 
en sector.
* = significant op 10%niveau, ** = significant op 5%niveau, 
*** = significant op 1%niveau. 
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verrassend dat het effect van de veranderde pensioenrechten op 

de verwachte pensioenleeftijd voor degenen die geboren zijn in 

1960 of later relatief klein is. Daarentegen laten de kolommen 3 

en 4 zien dat het percentage werknemers dat verwacht op 66 en 

67 jaar met pensioen te gaan, respectievelijk bijna 20 procent en 

11 procent hoger ligt voor degenen die geboren zijn in de periode 

19551959 en 19601964.

 Op basis van het stated preferences onderzoek van hoofdstuk 

3 werd verder geconcludeerd dat de pensioneringsleeftijd van 

mannen alleen gevoelig is voor een verandering in de prijs 

van vrije tijd. Vrouwen zijn daarentegen zowel gevoelig voor 

hervormingen in het pensioenstelsel die de prijs van vrije 

tijd beïnvloeden als hervormingen die een inkomenseffect 

hebben. Als dit ook het geval zou zijn bij de verhoging van de 

AOWleeftijd, zouden we verwachten dat de pensioenverwach

tingen van mannen minder sterk worden beïnvloed door de 

verhoging van de uittredeleeftijd dan die van vrouwen. Tabel 

4.2 toont aan dat de verwachte pensioenleeftijd van mannen 

inderdaad minder sterk wordt beïnvloed door de verhoging van 

de AOWleeftijd. Vrouwen in het cohort 19551959 verwachten 

hun pensioen te verlengen met ongeveer vijf maanden, terwijl 

we geen significant effect vinden voor mannen.12 Ook blijkt dat 

de verhoging van de AOWleeftijd een sterker effect heeft bij 

vrouwen dan bij mannen op het percentage werknemers dat 

verwacht op 66 en 67 jaar met pensioen te gaan.

12 Dit effect is kleiner dan degene die naar voren komt in het stated preferences 
experiment (tien maanden uitstel van pensionering; zie tabel 3.3). Dit komt 
enerzijds door de verschillende opzet van de twee studies. Een belangrijk 
verschil is bijvoorbeeld dat respondenten in het stated preferences experiment 
in hoofdstuk 3 hun pensioneringskeuze maken in een situatie dat 
onafhankelijk van hun eigen pensioenregelingen en –besparingen. 
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5. Conclusie

In dit paper zijn we ingegaan op de mate waarin de pensioen

leeftijd van werkenden gevoelig is voor veranderingen in de 

pensioenrechten. We wilden aangeven hoe gevoelig de uittre

deleeftijd is voor de verhoging van de AOWleeftijd. 

 Ons overzicht van studies naar geobserveerd uittredegedrag, 

gesimuleerd uittredegedrag en pensioenverwachtingen laat 

een wisselend beeld zien van de effecten van het uitstellen 

van de pensioengerechtigde leeftijd op de pensioenleeftijd 

en de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Het geheel 

overziend, kunnen we het volgende vaststellen: schattingen van 

het effect van een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd 

met één jaar op het uitstellen van de pensionering variëren van 

minder dan één maand tot zes maanden. Verder blijken mensen 

geen sterke voorkeur te hebben voor gefaseerd pensioen of 

doorwerken nadat ze 65 jaar zijn geworden. 

 De verhoging van de AOWleeftijd brengt een inkomenseffect 

teweeg: mensen moeten langer werken voor hetzelfde pensi

oeninkomen. Consistent met deze pensioenhervorming blijkt 

er in de cohorten die door de herziening getroffen worden, een 

toename plaats te vinden van het aantal mensen dat verwacht 

op hun 66e of 67e met pensioen te gaan. Er is dus sprake van een 

verschuiving van de sociale norm. Deze verschuiving lijkt echter 

vooral betrekking te hebben op het uittredegedrag van vrouwen. 

De twee empirische studies waarvan we in dit paper verslag 

doen, geven aan dat mannen ongevoelig zijn voor het inkomen

seffect dat optreedt door de verhoging van de AOWleeftijd: zij 

denken hierdoor hun pensionering niet uit te stellen. Vrouwen 

zijn daarentegen wel gevoelig voor een dergelijk prikkel. In het 

stated preference experiment komen wij tot de conclusie dat een 
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jaar langer moeten doorwerken voor het behalen van eenzelfde 

vervangingsratio ertoe leidt dat vrouwen naar verwachting tien 

maanden langer zullen doorwerken. Het effect is echter kleiner 

– vijf maanden uitstel van pensioen – als wij kijken naar de 

verwachte pensioenleeftijd van vrouwen die geboren zijn in de 

jaren 19551959, en dus als eerste zullen worden geconfronteerd 

met de verhoging van de AOWleeftijd naar 66 jaar. 

 De verhoging van het pensioeninkomen van 6,5 procent bij 

doorwerken na 66 jaar die geïntroduceerd wordt bij de herziening 

van de AOW, geeft een extra prikkel op doorwerken doordat het 

inspeelt op de prijs van vrije tijd. Deze prikkel zou er wel toe 

kunnen leiden dat mannen en vrouwen langer doorwerken. Dit is 

consistent met eerdere bevindingen uit de literatuur waaruit blijkt 

dat de gevoeligheid voor de prikkel die uitgaat van de hogere 

prijs van vrije tijd groter is dan de gevoeligheid voor prikkels die 

een inkomenseffect genereren. Door verschillen in de levensver

wachting tussen hoog en laagopgeleiden kan verwacht worden 

dat doorwerken gunstiger is voor hoog dan voor laagopgeleiden. 

Voor mensen met een laag opleidingsniveau is eerdere pensi

onering immers voordeliger. Onze bevindingen zijn consistent 

met deze verwachting. De verschillen in gevoeligheid op prikkels 

tussen hoog en laagopgeleiden zijn echter  wellicht door het 

beperkt aantal waarnemingen  niet statistisch significant.

 Flexibiliteit in het pensioenstelsel, zoals bijvoorbeeld de 

mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan, kan ertoe 

bijdragen dat mensen later uittreden. Deeltijdpensionering leidt 

tot uitstel van pensionering met zeven maanden voor mannen 

en één jaar voor vrouwen. Dit resulteert overigens niet in een 

verhoogde participatie in termen van fte’s, omdat werknemers in 

de jaren voorafgaand aan hun pensionering minder uren werken. 
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Hoe gevoelig is de uittredeleeftijd 
voor veranderingen in het 
pensioenstelsel? 

De geplande verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 

jaar in 2020 roept de vraag op hoe werkenden hun 

uittredingsgedrag hierop zullen aanpassen. Gaan mensen 

die straks een jaar later hun AOW krijgen, ook daadwerkelijk 

een jaar later met pensioen? Dit paper van Didier Fouarge, 

Andries de Grip en Raymond Montizaan (allen ROA, UM) gaat 

in op de mate waarin de pensioenleeftijd van werkenden 

gevoelig is voor veranderingen in de pensioenrechten. Ze 

proberen inzicht te ontlenen uit vergelijkbare hervormingen, 

om op die manier de effecten van de verhoging van de 

AOW-leeftijd in te schatten. Daarnaast kijken ze naar de 

mate waarin degenen die pas later AOW krijgen, nu denken 

later met pensioen te gaan. 


