
Meer weten?  Lees het paper ‘Arbeidsmarktstatus tussen de 65ste verjaardag en de AOW-
leeftijd: verschillen tussen opleidingsgroepen’’  

Bevindingen op hoofdlijnen
• Mensen van 65 spendeerden over het algemeen 

minder dan 30% van hun tijd aan werk, maar voor 

hoogopgeleiden was dit percentage hoger dan voor 

laagopgeleiden.

• Verhoging van de AOW-leeftijd leidt ertoe dat meer 

mensen van 65 jaar en ouder, met name laagopge-

leiden, aanspraak maken op een werkeloosheids- en 

arbeidsongeschiktheidsuitkering (in 2018 ging het om 

40% van de mannen en 35% van de vrouwen).

• Verschillen tussen opleidingsgroepen waren het grootst 

voor mannen in de categorie ‘ziekte-/arbeidsonge-

schiktheidsuitkering’ en voor vrouwen in de categorie 

‘zonder inkomen uit werk, pensioen of uitkering’.

• Recentere cohorten (hogere AOW-leeftijd) vertoonden 

grotere verschillen tussen opleidingsgroepen dan 

eerdere cohorten (lagere AOW-leeftijd).

Tussen 2012 en 2024 wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd van 65 naar 67 jaar. Na 2024 

wordt elke verdere verhoging gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting op 65-jarige 

leeftijd. Dit model houdt echter geen rekening met verschillen tussen opleidingsgroepen en 

of mensen de hogere AOW-leeftijd weten te bereiken zonder inkomensverlies, werkeloos-

heid of arbeidsongeschiktheid. Deze studie onderzoekt deze verschillen na de stapsgewijze 

verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar tussen 2013 en 2018. Ook wordt er 

gekeken wie het meest wordt getroffen door deze maatregel.

Figuur: Risicoverschillen tussen laagopgeleiden en 
hoogopgeleiden per AOW-cohort en geslacht

Kernboodschap voor de sector
• Er moet meer aandacht worden besteed aan de impact die 

de hogere AOW-leeftijd heeft op specifieke groepen, zoals 

laagopgeleiden.

• Er moet nagedacht worden over beleidsmaatregelen die 

het voor kwetsbare groepen gemakkelijker maken om de 

hogere AOW-leeftijd te bereiken.
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