In hoeverre is met deeltijdpensionering een
toereikend pensioen geborgd?
“Deeltijdpensionering faciliteert het verminderen van werkdruk en het
behouden van een adequaat pensioeninkomen”
Tunga Kantarcı and Jochem Zweerink – Tilburg University; CPB
Deeltijdpensionering voor de AOW-leeftijd kan mensen helpen om tegelijkertijd de werkdruk te verminderen en een adequaat pensioeninkomen te verzekeren. Na een carrière van
voltijdswerk bereiken zij die deeltijds met pensioen gaan in plaats van voltijds veel vaker
een inkomensvervanging van 70% bij gedeeltelijke pensionering en vervolgens een hogere
inkomensvervanging bij volledige pensionering. Ook hebben zij die met deeltijdpensioen
gaan een hogere kans op een adequaat pensioeninkomen wanneer pensioenfondsen pensioenrechten niet indexeren, of wanneer het pensioeninkomen lager is doordat zij minder
jaren pensioenrechten op hebben opgebouwd.

Figuur: Fractie individuen met een netto vervangingspercentage van onder de 70% op 70-jarige
leeftijd. Hoe langer deeltijdpensioen wordt opgenomen, hoe kleiner de kans dat iemand op minder
dan die 70% uitkomt

Bevindingen op hoofdlijnen
• Onder mensen die tenminste 30 jaar voltijds hebben gewerkt, bereiken mensen die loon
uit deeltijdwerk combineren met deeltijdpensioeninkomen tot de AOW-leeftijd gemiddeld
genomen minimaal 70% inkomensvervanging, het streefvervangingspercentage van veel inkomensverzekeringen. Ze behalen zelfs een hogere vervangingspercentage na de AOW leeftijd.
• Vergeleken met mensen die voltijds met pensioen gaan hebben zij die in deeltijd pensioneren
een grotere kans op een adequaat pensioeninkomen in het geval van nul-indexering van
aanvullend pensioen of het minder jaren opbouwen van pensioenrechten.
Kernboodschap voor de sector
• Deeltijdpensionering kan individuen die voor de AOW-leeftijd met pensioen willen gaan, bijv. zij in
fysiek zware beroepen, helpen om langer door te blijven werken en hun financiële zelfredzaamheid
op de oude dag verzekeren.
• Nu er minder institutionele prikkels zijn om eerder te stoppen met werken, kan deeltijdpensioen de
komende jaren een grotere rol gaan spelen in het geleidelijk afbouwen van het werkende leven.
• Dit kan gunstig zijn voor de overheidsfinanciën, aangezien mensen met deeltijdpensioen meer
jaren pensioenpremiebetalingen en belastinginkomen genereren.
Meer weten? Lees het paper
‘To what extent can partial retirement ensure retirement income adequacy?’ (Engelstalig)
Netspar faciliteert als kennisnetwerk onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek rondom pensioenen en vergrijzing; www.netspar.nl

