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Subjectieve levensverwachting en 
pensioenplannen

HANNA VAN SOLINGE EN KèNE HENKENS

Een belangrijk argument in de discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd is dat deze meer in de 
pas moet gaan lopen met de gestegen levensverwachting. Het NIDI onderzocht of de werknemers zelf zich 
in de besluitvorming rondom stoppen met werken laten leiden door ideeën over hun levensverwachting.  
Er blijkt meer belangstelling te zijn voor langer doorwerken bij hen die denken ouder te worden. Maar in de 
praktijk stoppen deze werknemers niet later met werken.

De levenshorizon is van invloed is op het econo-
misch gedrag van individuen, zo blijkt uit het el-
ders in dit nummer gepubliceerde onderzoek van 
De Nederlandsche Bank. Hier gaan we na of de 
ideeën die mensen hebben over hoeveel levens-
tijd hen nog rest (de zgn. subjectieve levensver-
wachting) van invloed is op de besluitvorming 
rond pensionering. De gegevens zijn ontleend 
aan een longitudinaal onderzoek onder 1.700 
oudere werknemers werkzaam bij vier grote on-
dernemingen en bij de Rijksoverheid in Neder-
land. De werknemers namen zowel in 2001 als 
in 2006 deel aan een onderzoek over werken en 
uittreden. Om subjectieve levensverwachting of 
tijdshorizon in kaart te brengen is gebruik ge-
maakt van twee vragen die in het onderzoek van 
2001 zijn gesteld. Aan de werknemers werd eerst 
gevraagd om op een 5-puntsschaal aan te geven 
hoe groot men de kans achtte om ouder dan 75 
jaar te worden. Later in de vragenlijst werd hen 
gevraagd te reageren op de stelling “Ik acht de 
kans groot dat ik de leeftijd van 90 zal bereiken”. 
Op basis van deze twee vragen is een maat voor 
subjectieve levensverwachting ontwikkeld. De 
schaal loopt van 1 tot 5, waarbij hogere waarden 
duiden op een langere levenshorizon.

De tabel toont de pensioenplannen van oudere 
werknemers met een lage, een gemiddelde en 
een hoge subjectieve levensverwachting. Ruim 
tachtig procent van alle oudere werknemers was 
in 2001 van plan om te stoppen voor de offici-
ele pensioenleeftijd van 65 jaar; 21 procent wilde 
doorwerken na de destijds gangbare prepen-
sioenleeftijd van 61 jaar. Uit de tabel komt dui-
delijk naar voren dat oudere werknemers meer 
geneigd zijn om langer door te werken naarmate 
de door hen gepercipieerde levenshorizon langer 
is. Van de werknemers met een hoge subjectieve 
levensverwachting wil een derde doorwerken na 
de prepensioenleeftijd en acht procent zelfs na 65 
jaar. Dit staat in schril contrast met de respectie-
velijk negen en één procent van de werknemers 
met een lage subjectieve levensverwachting. 

Er bestaat een duidelijke roep om de pensioen-
leeftijd meer in lijn te brengen met de gestegen 
levensverwachting. De resultaten van dit onder-
zoek maken duidelijk dat bij werknemers zelf le-
vensverwachting ook een rol speelt bij de uittre-
debeslissing. Er is meer belangstelling voor langer 
doorwerken naarmate men verwacht ouder te 
worden. Of andersom gesteld, het idee dat er mo-

gelijk weinig jaren resteren als gepensioneerde 
vergroot de populariteit van een vervroegd ver-
trek van de arbeidsmarkt. Er zijn overigens geen 
aanwijzingen dat de subjectieve levensverwach-
ting een rol speelt bij de uiteindelijke pensione-
ring. Dat wil zeggen: werknemers die verwachten 
langer te leven stoppen in de praktijk niet later.
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Geplande leeftijd van stoppen met werken

Bron: NIDI Werk en pensioenpanel 2001-2006.




