
colofon
DEMOS is een uitgave van het 
 Nederlands Interdisciplinair 
 Demografisch Instituut (NIDI).

Redactie  Harry van Dalen, hoofdredacteur
 Nico van Nimwegen, redacteur
 Peter Ekamper, (web)redacteur
 Jaap Oude Mulders, redacteur

Adres  NIDI/DEMOS
 Postbus 11650
 2502 AR ’s-Gravenhage
Telefoon (070) 356 52 00
E-mail  demos@nidi.nl
Internet https://nidi.nl/demos
Abonnementen  gratis

Druk Koninklijke Van der Most
Opmaak www.up-score.nl

DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en wil de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken 
bevorderen. 

Een abonnement op DEMOS 
is gratis. U kunt uw aanvraag 
indienen via: demos@nidi.nl of 
via onze site: nidi.nl/nl/demos/

Bij gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen 
dient men een volledige 
bronvermelding te gebruiken.
Graag ontvangt de redactie een 
bewijsexemplaar.
De personen op de foto’s komen 
niet in de tekst voor en hebben 
geen relatie met hetgeen in de 
tekst wordt beschreven.

Het NIDI is een instituut 
van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen 
(KNAW) en is geaffilieerd 
met de Rijksuniversiteit 
Groningen.
Het NIDI houdt zich bezig 
met onderzoek naar 
bevolkingsvraagstukken.

Deeltijdpensioen wordt de laatste jaren als een 
nieuw onderdeel in het pensioenpakket gezien 
om langer doorwerken in goede gezondheid 
mogelijk te maken. Het idee bestaat echter al 
veel langer: in de jaren tachtig werden zoge-
noemde seniorendagen – extra verlof voor 
oudere werknemers – geïntroduceerd om de 
belastbaarheid van oudere werknemers te ont-
zien. Deze regelingen worden langzaam doch 
zeker afgeschaft en gelden nog maar voor een 
beperkte groep werknemers. Wie nu op hoge-
re leeftijd structureel verlof wil kan gebruik 
maken van deeltijdpensioen, waarbij de werk-
nemer zijn of haar eigen pensioen aanspreekt 
om al voor een stukje met pensioen te gaan, ter-
wijl hij of over het gedeelte dat wordt doorge-
werkt nog steeds pensioen wordt opgebouwd. 
Uiteraard kost deze regeling geld omdat een 
werknemer een deel van het pensioen naar 
voren schuift om hetzelfde inkomen te behou-
den tot de officiële pensioendatum, maar van-
af de pensioendatum zal de pensioenuitkering 
lager zijn dan wanneer men (volledig) was blij-
ven doorwerken.

Hoewel er soms berichten opduiken dat deel-
tijdpensioen een succes is, valt dat niet af te 
meten aan de officiële cijfers van pensioen-
toezichthouder De Nederlandsche Bank. De 
onderstaande figuur laat zien dat tot 2011 
jaarlijks ongeveer 12 duizend deelnemers per 
jaar) gebruik maakten van zo’n regeling (waar-
bij mannen duidelijk in de meerderheid zijn). 

Als we dat gebruik afmeten aan het percentage 
60-plus actieve deelnemers bij pensioenfond-
sen – ongeveer de leeftijd waarop men gebruik 
mag maken van deze regeling – dan gaat het om 
ongeveer drie procent. Niet echt een hoog per-
centage, en dan is dit percentage waarschijnlijk 
nog een overschatting omdat volgens het cao-
overzicht 2020 van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid de leeftijd waarop 
voor het eerst gebruik gemaakt kan worden van 
deeltijdpensioen, varieert van 55 tot en met 62 
jaar.

Maar dan komt de wonderlijke val in het 
gebruik van deeltijdpensioen na 2011 (zie 
figuur). Uitgerekend op het moment dat de 
plannen om de AOW-leeftijd te verhogen con-
creter werden en deeltijdpensioen de last van 
langer doorwerken zou kunnen verlichten. Het 
blijft speculeren waarom dit plaatsvond. Een 
mogelijke reden zou de financiële crisis kunnen 
zijn die toen pas echt voelbaar werd en gepaard 
ging met dreigende pensioenkortingen. Die 
onzekerheid zou een afschrikkende werking op 
de opname van deeltijdpensioen kunnen heb-
ben. Echt plausibel is die crisisverklaring niet, 
omdat men dan na het herstel van de crisis weer 
een toename van deeltijdpensioen zou ver-
wachten. Die opleving is niet te zien. In 2020 
maakten slechts 3.400 werknemers gebruik 
van deze regeling (0,5 procent van de actieve 
60-plus deelnemers). Een andere reden zou 
kunnen zijn dat vanaf 2012 er te veel onzeker-

Gebruik deeltijdpensioen 
verwaarloosbaar

Om langer doorwerken mogelijk te maken wordt er vaak gewezen op 
de mogelijkheid van deeltijdpensioen. Het gebruik hiervan was al laag, 
maar is sinds 2011 nog verder ingezakt. Wat zit hier achter?
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heid was over hoogte van de AOW-leeftijd 
en over de koers van het nieuwe pensioen-
stelsel. Onzekerheid is nooit goed voor het 
nemen van een onomkeerbare beslissing 
zoals deeltijdpensioen. 

Maar misschien is het nog simpeler: uit de 
praktijk hoor je vaak dat deeltijdpension fis-
caal complex is en dat de werknemers voor 
wie het juist bedoeld is – lagere en midden-
inkomens – deeltijdpensioen te duur vin-
den. Deeltijdpensioen komt dan over als 
een sigaar uit eigen doos en dat soort rege-
lingen zijn eigenlijk nooit populair.

Harry van Dalen, NIDI-KNAW/Rijksuniver-

siteit Groningen en Tilburg University,  

e-mail: dalen@nidi.nl

LITERATUUR:

• Henkens, K., H.P. van Dalen, en H. van Solinge 

(2021), The Rhetoric and Reality of Phased Re-

tirement Policies, Public Policy & Aging Report, 

31(3), pp. 78–82.

• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid (2021), Cao-afspraken 2020, Den Haag: 

Ministerie van SZW.

• Muns, S. (2018), Deeltijdpensioen kan fiscaal 

ongunstig zijn, ESB, 103 (4767), pp.514-517.

Aantallen en percentage werknemers die gebruik hebben gemaakt van deeltijdpensioenregelingen van pensioen-

fondsen, 2007-2020

Bron: DNB pensioenstatistieken (september 2021).
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