
Meer weten?  Lees het paper   

‘How do spouses respond when disability benefits are lost?’  

Bevindingen op hoofdlijnen
• Voor zieke werknemers met een stabiele relatie heeft de WIA 

ertoe geleid dat de aanspraak op een arbeidsongeschiktheids-

uitkering met 3,2 procentpunt (pp) is gedaald van 9,1 naar 5,9 

procent van de 13-weeks zieken.

• Als gevolg hiervan is de arbeidsparticipatie van de zieke werk-

nemers met 1,1 pp gestegen, evenals de arbeidsparticipatie van 

hun partners met 0,9 pp.

• Deze effecten op zieke werknemers en hun partners hielden  

tien jaar lang aan nadat werknemers ziek waren geworden.

• Mensen die een tijdelijk contract hadden of werkloos waren 

toen ze ziek werden, hadden meer moeite om weer aan de slag 

te gaan. Hun partners reageerden hierop door vaker betaald 

werk te verrichten om zodoende het inkomensverlies op te 

vangen. Zieke werknemers met een vast contract verhoogden 

zelf hun arbeidsmarktparticipatie en waren niet aangewezen op 

hun partners.

Aan het begin van deze eeuw kende Nederland onder de verzekerde beroepsbevolking een van 

de hoogste percentages werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ter wereld. Di-

verse regeringen hebben vervolgens geprobeerd om de aanspraken op de arbeidsongeschikt-

heidsregeling terug te dringen. De laatste stap in dit proces was de invoering van de Wet werk 

en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2006, waarbij de criteria om in aanmerking te 

komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering werden aangescherpt en grotere financiële 

prikkels werden ingevoerd om mensen weer aan het werk te krijgen. Dat heeft duidelijk effect 

gehad op werknemers die ziek waren, maar hoe zit het met hun partners? In dit paper onder-

zoeken we welke effecten de WIA heeft gehad op de arbeidsmarktparticipatie van partners.

Kernboodschap voor de sector
• Bij een volledige analyse van de herziening van de WIA dient ook rekening te worden gehouden met 

het effect dat de herziening heeft op partners.

• Vanwege de rol van partners bij het opvangen van een plotse terugval in inkomen moet er bij hervor-

mingen op het gebied van sociale zekerheid aandacht zijn voor kwetsbare groepen  werknemers die 

een tijdelijk contract hebben of werkloos zijn en geen partner hebben.
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Figuur: Als zieke werknemers een tijdelijk 
contract hebben of werkloos zijn en er 
niet in slagen om te gaan werken om de 
weggevallen WIA-uitkering te compen-
seren, gaan hun partners vaker werken 
om dit inkomensverlies op te vangen.
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