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Met name lagere inkomens 
vaker arbeidsongeschikt 
door langer doorwerken

O m het pensioenstelsel in de toekomst betaalbaar 
te houden heeft het kabinet de afgelopen jaren 
langer doorwerken gestimuleerd, onder meer 
door het afschaffen van het vroegpensioen in 

2006 en het geleidelijk verhogen van de AOW-leeftijd van-
af 2013. En met succes: in een relatief korte periode van 
nog geen vijftien jaar is de gemiddelde leeftijd waarop men-
sen stoppen met werken, gestegen met meer dan vier jaar 
volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS, 2019). 

Doorwerken tot het bereiken van de pensioenleeftijd 
blijkt echter niet voor iedereen weggelegd. Met name de 
gezondheid is hierbij een beperkende factor; mensen met 
een gezondheid die als slecht wordt ervaren hebben een 
drie keer hogere kans op uitstroom uit werk via arbeids-
ongeschiktheid (Van Rijn et al., 2014). Bij langdurige 
ziekte kan een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen) worden aangevraagd. 

Nu mensen tot op hogere leeftijd doorwerken, is daar-
om te verwachten dat het aantal mensen toeneemt dat een 
WIA-uitkering ontvangt. Dit geldt vooral voor de lagere 
inkomens: doorgaans beginnen ze op jongere leeftijd met 
werken, verrichten ze vaker fysiek zwaar werk, en hebben ze 
gemiddeld een mindere gezondheid dan werknemers met 
een hoog inkomen (Burdorf et al., 2016).

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV) signaleerde in een paar recente rapporten een ster-

ke stijging van het aantal mensen in de leeftijdsgroep 60  –65 
jaar dat een WIA- uitkering krijgt toegekend. In 2016 nam 
de instroom bij deze leeftijdsgroep toe met 27 procent, in 
2017 met nog eens 13 procent, en in 2018 was er een ver-
dere toename van 16 procent (Berendsen en Rijnsburger, 
2019). Volgens het UWV is deze stijgende trend voor een 
belangrijk deel te verklaren door de toename van het aantal 
oudere werknemers en het aantal werkende vrouwen, als-
mede door het geleidelijk verhogen van de pensioenleeftijd 
(Berendsen en Van Deursen, 2018; Berendsen et al., 2019). 

In dit artikel kwantificeren we de effecten van de pen-
sioenhervorming op arbeidsongeschiktheid. Hiervoor 
vergelijken we het percentage WIA-uitkeringen in twee 
opeenvolgende geboorte generaties met elkaar, die al dan 
niet worden getroffen door het afschaffen van het vroeg-
pensioen of het verhogen van de AOW-leeftijd met telkens 
drie tot vier maanden.

Afschaffen vroegpensioen 
Vanaf 1 januari 2006 zijn de fiscale voordelen van de ver-
vroegde uittreding, waaronder VUT en prepensioenrege-
lingen, afgeschaft. Voor die tijd was vervroegde uittreding 
tussen de leeftijd van 60 en 61 jaar gangbaar (Euwals et 
al., 2010). Voor werknemers die geboren zijn voor 1 janu-
ari 1950 blijven de fiscale voordelen bestaan. In de analyse 
meten we het verschil in het percentage WIA-uitkeringen 
van werknemers die vlak voor 1 januari 1950 zijn gebo-
ren (de controlegroep) en van werknemers die vlak na 31 
december 1949 zijn geboren (de interventiegroep). 

Verhogen pensioenleeftijd 
Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd in stappen 
verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. Daarna zal de 
AOW-leeftijd met de levensverwachting toenemen. Tevens 
zijn regelingen, zoals de levensloopregelingen, komen te 
vervallen. In de analyse focussen we op werknemers bij wie 
de pensioenleeftijd met minimaal drie maanden wordt ver-
hoogd. Dit betreft werknemers die geboren zijn na 30 sep-
tember 1950, en dus geen gebruik hebben kunnen maken 
van vroegpensioenregelingen.

Data 
In ons onderzoek gebruiken wij registerdata van het UWV 
tussen 2008 en 2018. Deze data maken het mogelijk om 
zowel de veranderingen in WIA-aanvragen als die in de 
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Resultaten afschaffen vroegpensioen en verhogen 
AOW-leeftijd op WIA-aanvraag-percentages

TABEL 1

Afschaffing 
vroeg pensioen

(n=559.921)
Verhoging AOW-leeftijd

(n= 354.690)
Controle
(niveau)

Interventie 
(toename)

Controle
(niveau)

Interventie
(toename)

Totaal 0,61 0,30*** 0,36 0,25***
Naar geslacht
    Mannen 0,63 0,29*** 0,35 0,26***
    Vrouwen 0,58 0,33*** 0,38 0,23***
Naar uurloon
     Laagste kwartiel 0,93 0,53*** 0,64 0,54***
     Tweede kwartiel 0,55 0,47*** 0,48 0,17*
     Derde kwartiel 0,54 0,22*** 0,23 0,06
     Hoogste kwartiel 0,34 0,03 0,02 0,26***
Naar sector, laag uurloon1

     Bouw, industrie & vervoer 0,80 0,78*** 0,93 0,23
     Handel 0,24 1,01*** 0,20 0,78***
     Dienstverlening 0,80 0,48*** 0,76 -0,02
     Overheid, onderwijs & zorg 0,72 0,21** 0,41 0,44***
Naar sector, hoog uurloon1

     Bouw, industrie & vervoer 0,37 0,41*** 0,25 -0,04
     Handel 0,68 0,25 0,10 0,28
     Dienstverlening 0,39 0,16 0,29 0,18
     Overheid, onderwijs & zorg 0,45 0,01 0,02 0,22***

*/**/*** Significant op respectievelijk tien-, vijf- en eenprocentsniveau
Noot: De toename in coëfficienten is weergegeven in procentpunten 
1 De vier bedrijfstakken zijn een samenstelling van de bedrijfstakken van het CBS
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WIA-aanvraagpercentage naar leeftijd voor 
opeenvolgende generaties werknemers

FIGUUR 1

WIA-toekenningen te onderzoeken. De groep van WIA-
aanvragers bevat namelijk tevens werknemers die na twee 
jaar ziekteverzuim geen aanspraak kunnen maken op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering (zogenoemde 35-min-
ners die op grond van verdiencapaciteit voor minder dan 

35 procent arbeidsongeschikt zijn), maar vanwege gezond-
heid wel belemmeringen ondervinden om weer naar werk 
terug te keren. In de analyse focussen we verder expliciet op 
de groep mensen met een werkgever op het moment van de 
WIA-aanvraag. De groep mensen zonder werkgever betreft 
uitzendkrachten, vaste of tijdelijke werknemers van wie het 
dienstverband eindigt tijdens ziekte, en mensen met een 
werkloosheidsuitkering. 

Gegevens over geboortedatum en geslacht zijn ver-
kregen uit de Basisregistratie Personen. Daarnaast maken 
we gebruik van de Polisadministratie voor de jaren 2008 
–2018 van alle werknemers in Nederland. Door de data 
over de WIA-aanvragen aan de Polisadministratie te kop-
pelen, kunnen we het WIA-aanvraagpercentage bereke-
nen voor verschillende groepen werknemers. Het WIA-
aanvraagpercentage betreft het aantal werknemers dat een 
WIA- uitkering aanvraagt gedurende een kalenderjaar, ten 
opzichte van de omvang van de beroepsbevolking aan het 
begin van het betreffende jaar. 

In figuur 1 wordt het percentage WIA-aanvragen 
getoond in de opeenvolgende geboortegeneraties. De 
figuur laat zien dat het WIA-aanvraagpercentage voor de 
geboorte generatie die gebruik kan maken van vroegpensi-
oen (controlegroep) ongeveer gelijk is aan 0,6 procent tus-
sen de leeftijd van 58 en 64, en vervolgens gestaag afneemt 
tot aan de AOW-leeftijd. De aanvraagkans voor het 
geboortecohort dat geen gebruik kan maken van vroegpen-
sioen (interventiegroep) ligt tussen leeftijd 59 en 62 onge-
veer 0,3 procentpunt hoger. Vanaf de leeftijd van 64 zien 
we geen noemenswaardige verschillen meer in de aanvraag-
kans tussen de interventie- en controlegroep, naar verwach-
ting omdat er op die leeftijd geen gebruik meer kon worden 
gemaakt van vroegpensioen. Vergelijking van de vijf jongste 
geboortegeneraties (alle generaties exclusief de generatie 
die gebruik kan maken van vroegpensioen) laat zien dat er 
vanaf de leeftijd van 64 duidelijke verschillen ontstaan in 
de aanvraagkans. Dit kan worden toegeschreven aan het 
stijgen van de AOW-leeftijd met drie tot uiteindelijk vier 
maanden per generatie.

Methode
Om de effecten van de pensioenhervormingen te kwan-
tificeren, maken we gebruik van een regressiediscontinuï-
teitsmodel. Hierbij schatten we een lineaire regressie voor 
werknemers die negen maanden vóór en voor hen die 
negen maanden na de grens van de beleidsinterventie gebo-
ren zijn. De afhankelijke variabele is een binaire variabele of 
er een WIA-uitkering is aangevraagd gedurende een kalen-
derjaar. De onafhankelijke variabele is de geboortedag ten 
opzichte van de discontinuïteit in de pensioenhervorming. 

Door de omvang van het geboortecohort te beperken 
tot negen maanden voor en negen maanden na de discon-
tinuïteit, zorgen we ervoor dat de controlegroep en inter-
ventiegroep vergelijkbaar zijn. Bovendien overlappen de 
verschillende beleidsinterventies elkaar dan niet. 

Waarnemingen die verder af liggen van de discontinuï-
teit – en zodoende mogelijk enigszins verschillend kunnen 
zijn – krijgen een lager gewicht toegekend, zoals in Gelman 
en Imbens (2019). In de analyses voegen we verschillende 
jaren samen (afschaffen vroegpensioen: 2009–2012; ver-
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hogen AOW-leeftijd: 2015–2018), waarbij we corrigeren 
voor jaareffecten die bijvoorbeeld kunnen ontstaan door 
verschillen in de samenstelling van de werkzame bevolking 
als gevolg van de conjunctuur. 

Resultaten
Het aantal WIA-aanvragen is met ongeveer de helft toege-
nomen in de leeftijdsgroep van 59–62 jaar door het afschaf-
fen van vroegpensioen, van 0,61 procent naar 0,91 procent, 
en met ruim de helft toegenomen in de leeftijdsgroep van 
64–65 jaar door het verhogen van de AOW-leeftijd, van 
0,36 procent naar 0,61 procent (tabel 1). 

De resultaten in tabel 2 laten zien dat het aantal WIA-
aanvragen met name toeneemt in recentere jaren (2018–
2019) nu de AOW-leeftijd verder opschuift naar leeftijd 66 
en leeftijd 66 + 4 maanden, en in mindere mate in 2016–
2017. Dit is in lijn met een recente studie van het Centraal 
Planbureau die geen effecten vinden voor de periode 2016–
2017 (Atav et al., 2019). Daarnaast laten de resultaten zien 
dat het aantal WIA-aanvragen ook al toeneemt op jongere 
leeftijd (twee jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd), maar 
dit in mindere mate. 

De kans op arbeidsongeschiktheid neemt met name 
toe voor de lagere inkomensgroepen, als gevolg van zowel 
het afschaffen van het vroegpensioen, als het verhogen van 
de pensioenleeftijd (zie tabel 1). Het afschaffen van het 
vroegpensioen leidt voor de lagere inkomensgroepen in alle 
bedrijfstakken tot een hogere kans op arbeidsongeschikt-
heid, terwijl het verhogen van de AOW-leeftijd leidt tot 
verschillende effecten tussen bedrijfstakken. 

Voor de hogere inkomensgroepen in de landbouw, 
bouw, industrie en het vervoer, zien we vooral een toename 
in arbeidsongeschiktheidsaanvragen na de afschaffing van 
vroegpensioen, terwijl bij de overheid, het onderwijs en de 
zorg deze effecten vooral zichtbaar zijn als gevolg van het 
verhogen van de AOW-leeftijd. We heben de analyses ook 
gedaan met WIA-toekenningen als uitkomstmaat; deze lei-
den tot vergelijkbare resultaten. 

De verschillen tussen bedrijfstakken door langer door-
werken kunnen mogelijk het gevolg zijn van het type werk, 
het type gezondheidsklachten (fysiek versus mentaal), 
maar waarschijnlijk ook van de beschikbaarheid van de ver-
schillende financiële regelingen die het mogelijk maken om 
eerder te stoppen met werken of minder te werken, zoals 
levensloopregelingen, generatiepacten en deeltijdpensioen. 

Conclusie en verder onderzoek
De arbeidsongeschiktheidseffecten van maatregelen die 
langer doorwerken stimuleren zijn met name groot bij de 
lagere inkomensgroepen. De effecten nemen toe naarmate 
de AOW-leeftijd verder opschuift, en uiten zich tot twee 
jaar voor de AOW. Dit suggereert dat, naarmate de AOW 
later ingaat, de WIA-uitkering steeds belangrijker wordt als 
overbruggingsregeling voor deze groep werknemers. 

Verder onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in 
hoeverre maatregelen zoals het tijdig aanbieden van pas-
send werk of het bieden van financiële mogelijkheden om 
minder te gaan werken, vervroegde uitstroom vermindert. 
Hierbij kan er nadrukkelijk worden gekeken naar kwetsba-
re werknemers, zoals uitzendkrachten en werknemers van 

wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte. Deze groepen 
zijn nu niet meegenomen in de analyse. 

Beleidsimplicaties
Het voornemen van het kabinet om per 1 januari 2021 
werknemers de mogelijkheid te bieden om drie jaar eerder 
met pensioen te gaan, lijkt in een behoefte te voorzien. 

Een dergelijke regeling is echter kostbaar. Werknemers 
krijgen als het ware eerder AOW, betaald door de werkge-
ver (Rijksoverheid, 2020). De vraag is of werkgevers in sec-
toren met veel lagere inkomens voldoende financiële arm-
slag hebben om dit te bewerkstelligen. 

Daarnaast zou de overheid werkgevers kunnen stimu-
leren om meer te investeren in de duurzame inzetbaarheid 
van werknemers tijdens het werkende leven, om zo de kans 
op instroom in de WIA tijdens de laatste jaren voor het 
AOW te verkleinen. Te denken valt dan aan het financi-
eel ondersteunen van preventieve maatregelen, zoals meer 
nadruk op re-integratie in ander werk tijdens de twee jaar 
voorafgaand aan de WIA-aanvraag, en het eerder tijdens de 
carrière voorsorteren op ander of aangepast werk, indien er 
twijfel bestaat of een werknemer het werk tot aan de AOW-
leeftijd kan volhouden. In de praktijk wordt dit gesprek nog 
minder vaak gevoerd dan nodig is om echt tot verandering 
op de werkvloer te leiden.
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Resultaten verhogen AOW-leeftijd op WIA- 
aanvraag-percentages voor verschillende generaties

TABEL 2

Een jaar voor de AOW
 (n=354.690)

Twee jaar voor de AOW
(n=413.676)

Controle
(niveau)

Interventie 
(toename)

Controle
(niveau)

Interventie
(toename)

   65 jaar en 6 maanden 0,42 0,10 0,78 0,01
   65 jaar en 9 maanden 0,54 0,15* 0,74 0,30***
   66 jaar 0,37 0,36*** 0,89 0,27***
   66 jaar en 4 maanden 0,60 0,36*** 1,18 0,08

*/*** Significant op respectievelijk tien- en eenprocentsniveau
Noot: De toename in coëfficienten is weergegeven in procentpunten


