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Samenvatting  

In dit proefschrift staan baanverlies, pensionering en overlijden centraal. Hoofdstuk 2 

bestudeert deeltijdpensionering. Deeltijdpensionering bij welke individuen hun 

carrierebaan verlaten is een belangrijk fenomeen in de Verenigde Staten. Wij analyseren de 

huidige staat van deeltijdpensionering in Nederland waarbij we gebruik maken van 

administratieve data die baantransities een stuk nauwkeuriger meten dan de meeste panel 

data afkomstig uit enquêtes. We schatten een multinomiaal transitiemodel met het type 

uittredingspad uit de carrierebaan als uitkomstvariabele en bespreken de institutionele 

aspecten die het potentieel van deeltijdpensionering beperken, zoals 

vroegpensioenregelingen die prikkels voor voltijdpensionering geven.   

In hoofdstuk 3 schatten en verklaren we het effect van door financiële prikkels 

geïnduceerde vroegpensionering van echtgenoten op de kans dat hun echtgenotes binnen 

één jaar met pensioen gaan. We maken hierbij gebruik van administratieve data uit 

Nederland. We gebruiken een instrumentele variabele benadering waarbij de beslissing van 

echtgenoten om met pensioen te gaan is geïnstrumenteerd met voorwaarden voor 

genereuze vroegpensioenregelingen die tijdelijk en onverwachts voor echtgenoten 

beschikbaar waren. We vinden dat geïnduceerde vroegpensionering van echtgenoten de 

kans dat hun echtgenotes binnen een jaar met pensioen gaan met 19.7 procentpunt 

verhoogt. Dit is een sterk en robuust effect. Dit effect wordt gedeeltelijk gedreven doordat 

echtgenotes reageren op beslissingen van hun echtgenoten op leeftijden waarop zij 

mogelijk zelf in aanmerking konden komen voor vroegpensionering middels reguliere 

vroegpensioenregelingen.  

Hoofdstuk 4 identificeert en schat het effect van vroegpensionering op de kans om binnen 

vijf jaar te overlijden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van administratieve micro panel data 

uit Nederland. Een onverwachte en tijdelijke daling in de vroegpensioenleeftijd voor 

rijksambtenaren wordt gebruikt om de beslissing om met pensioen te gaan te 

instrumenteren in een model data de kans om binnen vijf jaar te overlijden verklaart. We 

vinden voor mannen dat geïnduceerde vroegpensionering de kans om binnen vijf jaar te 

overlijden met 2.6 procentpunt doet afnemen. Dit vertaalt zich in een stijging in de 

levensverwachting met twee maanden. We vinden dat ons resultaat robuust is voor 

veranderingen van de functionele vorm en veranderingen in dataselectiecriteria.  
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In hoofdstuk 5 schatten we het effect van baanverlies op overlijdenskansen voor oudere 

werknemers met een lang dienstverband. Met behulp van Nederlandse administratieve data 

vinden we dat baanverlies door plotselinge bedrijfssluiting de kans om binnen vijf jaar te 

overlijden met maar liefst 0.6 procentpunt doet toenemen. Dit effect is geschat met een 

model dat controleert voor werknemerseigenschappen op bedrijfsniveau, zoals 

overlijdenskansen op bedrijfsniveau. Wat betreft het mechanisme dat het effect van 

baanverlies op overlijden drijft vinden we bewijs voor een effect via stress en 

veranderingen in levensstijl.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


