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Veel dynamiek in ons pensioensysteem
• Versobering vroegpensioensystemen: afschaffing VUT, FPU en 

lagere pensioencontributies

• Geen indexatie

• Verhoging van de AOW leeftijd



Pensioenleeftijd sterk toegenomen (tot 2016!)

3

Bron: CBS 2016

Afschaffing FPU

Presenter
Presentation Notes
De financiële crisis in combinatie met de grijze druk en de lage arbeidsparticipatie onder de ouderen hebben een groot risico gevormd voor de  houdbaarheid van het pensioenstelsel



Maar ook toegenomen kritiek….



Agenda presentatie:

In welke mate is gezondheid een belemmering 
voor het langer doorwerken?

1. In hoeverre is er sprake van groeiende ongelijkheid tussen
opleidingsniveaus in pensioengedrag?: Is er sprake van urgentie?

2. Zijn er heterogene effecten van de versoberingen in het 
pensioenstelsel met gezondheid?

3. Hoe langer doorwerken stimuleren?



Is er sprake van groeiende ongelijkheid tussen
opleidingsniveaus in pensioengedrag

• Verschillen in de gezonde levensverwachting tussen hoog- en 
laagopgeleiden is aanzienlijk: 

– 53 jaar voor mensen met PO vs 72  jaar voor mensen met VO (CBS, 2015)
– Baankenmerken (fysiek zware beroepen vs life style) 



Is er sprake van groeiende ongelijkheid tussen
opleidingsniveaus in pensioengedrag
• Skills survey (CPB / ROA ) laagopgeleiden verliezen sneller productiviteit

Bron: CPB 2013 



Is er sprake van groeiende ongelijkheid tussen
opleidingsniveaus in pensioengedrag
• Skills survey (CPB / ROA )

Bron: CPB 2013 



Is er sprake van groeiende ongelijkheid tussen
opleidingsniveaus in pensioengedrag

Bron: EBB, bewerking ROA  2017 



Uniek ROA onderzoek i.s.m. APG
Verandering pensioensysteem in publieke sector in 2006:

- Geboren < 1 januari 1950 ⇒ werknemers blijven onder
prepensioensysteem (FPU)

- Geboren ≥ 1 januari 1950 ⇒ werknemers vallen onder
nieuw versoberd pensioensysteem
(ABP KeuzePensioen)

Voor dezelfde pensioenrechten moest men 1 jaar en 1 maand
langer doorwerken

Onderzoek onder 1949-1950 panel:  N= 7.000 (2007), N= 4.600 (2013)



Invloed afschaffing FPU op pensioengedrag in 2014

Werknemers die geen recht hebben op FPU treden feitelijk 8 
maanden later uit 
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Is er sprake van groeiende ongelijkheid tussen 
opleidingsniveaus in pensioengedrag

 (3) (4) (7) (8) 
Dependent variable: Retired in 2014 Wage top 25% Wage other High education 

level 
Other education 

(low and 
intermediate) 

levels 
     
Treatment dummy  (born in cohort with 
rentrenched pension rights) 

-0.180*** -0.298*** -0.222*** -0.365*** 

 (0.046) (0.025) (0.028) (0.038) 
Birth date / 1000 -0.709*** -0.513*** -0.620*** -0.434*** 
 (0.101) (0.056) (0.061) (0.084) 
Birthdate squared 0.616** 0.509*** 0.441*** 0.719*** 
 (0.260) (0.143) (0.156) (0.216) 
Constant 0.568*** 0.665*** 0.634*** 0.654*** 
 (0.031) (0.016) (0.018) (0.025) 
Observations 1,713 5,136 4,589 2,204 
P-value test whether the difference in the 
treatment dummy is significant 

0.024  0.002  

R-squared 0.221 0.252 0.225 0.285 

 



Ook sprake van groeiende ongelijkheid tussen 
opleidingsniveaus in pensioengedrag (Na AOW!!!)

Figuur 3.1  
Ontwikkeling van netto arbeidsparticipatie 1996-2015, naar leeftijd en 
opleidingsniveau (geïndexeerd, 1996=100) 

 
Bron: EBB, bewerking ROA 



Tabel 3.2 
Beroepen met meer dan 5% aandeel AOW-gerechtigden, gemiddeld over 2013/2014 
Beroepsgroepen Aantal 

(% van 
het 
totaal) 

Groei aantal 
werkenden 
1996-2014 (%)  

GON 
(jaren) 

Zelfstandigen 
(%) 

Beeldend kunstenaars 16.500 
(12%) 2.2 8 96 

Chauffeurs auto's, taxi's 
en bestelwagens 

58.000 
(11%) 0.9 5 15 

Buschauffeurs en 
trambestuurders 

23.000 
(10%) 0.2 5 1 

Land- en bosbouwers 27.500 
(10%) -5.2 5 72 

Overheidsbestuurders 26.500 
(8%) 3.7 9 13 

Veetelers 52.500 
(7%) -0.4 5 83 

Beveiligingspersoneel 61.000 
(6%) 1.9 6 6 

Boekhouders 93.500 
(6%) -5.1 7 23 

Algemeen directeuren 69.500 
(6%) 0.4 8 47 

Vuilnisophalers en 
dagbladenbezorgers 

82.000 
(5%) 3.6 3 16 

Fotografen en 
interieurontwerpers 

24.500 
(5%) 2.3 7 63 

Auteurs en taalkundigen 34.500 
(5%) 2.2 9 69 

Architecten 37.000 
(5%) 1.6 10 39 

Medewerkers drukkerij en 
kunstnijverheid 

33.000 
(5%) -6.4 5 30 

Gemiddeld (alle 
beroepen) 

122.500 
(2%) 1.0 7 16 

Bron: EBB, bewerking ROA 

Kenmerken van AOW-ers die doorwerken

Presenter
Presentation Notes
Heterogeniteit blijkt ook uit de verschillende soorten beroepen die AOW-ers uitvoeren.



Zijn er heterogene effecten van de versoberingen
in het pensioenstelsel met gezondheid?



In welke mate is gezondheid een belemmering 
voor het langer doorwerken?

1. Ongezonde mensen gevoeliger voor financiele prikkels in pensioensysteem
(vermogen speelt hier een cruciale rol)

2. Heterogeneiteit ook groter na de pensioengerechtigde leeftijd!



Welke HR instrumenten kunnen we inzetten om 
hoger opgeleiden te stimuleren?
• Diverse HR instrumenten onderzocht (16 in totaal)

• Alleen significant positief effect van aanbieden 
trainingsmogelijkheden  aan oudere werknemers op de verwachte 
pensioenleeftijd.

• Werknemers in organisaties met een intensief trainingsbeleid 
verwachten  8 maanden later met werken te stoppen dan degenen 
in organisaties zonder een trainingsbeleid. 

• Trainingsmogelijkheden zijn meer bepalend voor de verwachte 
pensioenleeftijd dan iemands feitelijke trainingsparticipatie.



Waarom hebben trainingsmogelijkheden een
positief effect op de verwachte pensioenleeftijd?

• Aanbieden trainingmogelijkheden 
geeft medewerkers het signaal dat  
werkgever hen ondersteunt om 
hun inzetbaarheid op peil te 
houden.

• Positieve wederkerigheid



1. Handhaaf het huidige beleid mbt het stimuleren van langer doorwerken…

2. Positie van laagopgeleiden en chronisch zieken in geding doordat zij sterker 
reageren op de financiële prikkels in het pensioensysteem (vanwege een 
slechtere vermogenspositie)

3. Zet vooral in op het verhogen van de intrinsieke motivatie van oudere 
werknemers ipv financiële prikkels die demotiverend werken

Tot slot



Grote uitdaging om het langer doorwerken te blijven 
stimuleren en faciliteren!!!!!  
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