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7. Nederlandse Samenvatting 
Arbeidsongeschiktheidsbeleid heeft recentelijk veel aandacht gekregen in 

OECD landen, aangezien arbeidsongeschiktheidsverzekeringssystemen één van de 
belangrijkste obstakels zijn in een poging om arbeidsmarkt participatie in 
ontwikkelde landen te laten stijgen (of dalingen in arbeidsmarkt participatie tegen 
te gaan.. Veel hervormingen zijn ingevoerd in de OECD landen om werkelozen 
aan het werk te krijgen en vervroegde pensioen schema’s af te schaffen. Deze 
hervormingen hebben, samengaand met economische groei, geleid tot dalingen in 
de werkeloosheidscijfers. Echter, deze positieve ontwikkelingen hebben zich 
vertaald in een hogere arbeidsongeschiktheid onder bevolkingsgroepen, specifiek 
onder oudere werknemers.  Tevens staat vast dat werkgelegenheids percentages 
van arbeidsongeschikten zeer laag zijn gebleven, ondanks stijgingen in de Bruto 
Nationale Inkomens. 

Daarom hebben zowel nationale als ook internationale autoriteiten de 
noodzaak ingezien om actie te ondernemen: ten eerste door een controle op / 
beperking van de instroom van mensen in de arbeidsongeschiktheids regelingen 
en ten tweede, door invoering van reintegratiebeleid voor arbeidsongeschikten op 
de arbeidsmarkt, voor die groep die de capaciteiten heeft om (deels) aan het werk 
te blijven.  

Dit onderzoek richt zich op deze twee beleidsdoelstellingen en is gedeeld in 
drie delen. In het eerste hoofdstuk richten we ons op de effecten van de 
conjunctuurcyclus en de (wetgeving gedreven) leeftijdseffecten op de transitie van 
werkend naar werkeloos, inactief of arbeidsongeschikt. Het doel van het 
onderzoek is het bepalen van de mate waarin de conjuntuurcyclus zowel op lokaal 
als op national niveau een effect heeft op de overgang van werkend naar 
arbeidsongeschikt, voor individuen die de pensioensgerechtigde leeftijd bereiken. 

Het tweede en derde hoofdstuk richt zich op individuen die een permanente 
arbeidsongeschiktheids uitkering hebben ontvangen tussen 1996 en 2007 maar 
voorheen werkend waren. In beide hoofdstukken proberen we de effecten van een 
aantal wetten en hervormingen op de kans dat arbeidsongeschikten een baan 
vinden te schatten.  

Gedurende de periode 1996-2007 werd erkend dat arbeidsongeschikte 
vrouwen zich in een zeer kwetsbare positie bevonden op de arbeidsmarkt, in 
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vergelijking met hun mannelijke counterparts. In 2004 werd een hervorming 
geintroduceerd die de integratie van invalide vrouwen op de arbeidsmarkt moest 
bevorderen. In het tweede hoofdstuk evalueren we de werkgelegenheids effecten 
van deze hervorming, die zich uit in de vorm van een stijging van de kortingen in 
sociale zekerheidsbijdragen van werkgevers die arbeidsongeschikte vrouwen in 
dienst namen .   

In het derde en laatste hoofdstuk bekijken we het gebruik of misbruik van 
een wet die is geïntroduceerd in de 1980’s om een extra zekerheid te bieden aan 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die in economische achtergestelde regio’s in 
Spanje woonden en lager opgeleid waren.  De wet biedt de mogelijkheid tot 
stijgingen van 36% in het pensioen van arbeidsongeschikte individuen, van 55 jaar 
of ouder die aan de bovengenoemde criteria voldoen, als erkenning voor de 
moeilijkheden die zij ondervinden bij het vinden van een baan in economisch 
minder goede tijden. 

De data die we gebruiken voor de drie hoofdstukken zijn die van de 
doorlopende steekproef onder werkenden (Muestra Continua de Vidas Laborales, 
MCVL), een microeconomische dataset gebasseerd op administratieve data met 
meer dan een miljoen mensen. De referentie groep betreft individuen die werkten, 
werkeloos waren of een pensioen ontvingen (arbeidsongeschiktheid, ouderdom of 
wezen) in 2007, van wie de gehele werkgeschiedenis van 1980 tot 2007 is 
opgevraagd bij de Spaanse sociale zekerheidsadministratie. Voor elk van de 
hoofdstukken selecteerden we steekproefsgewijs een verschillende groep 
individuen uit deze dataset, afhankelijk van het onderwerp van het onderzoek. 
Om te controleren voor economische condities op regionaal niveau, hebben we 
macroeconomische informative over werkeloosheidscijfers en economische 
sectorgegevens per regio, als ook de groei in het bruto nationaal product  
achterhaald uit de gegevens van het Spaanse Instituut voor de Statistiek (17 
autonome regio’s of 52 provincies, afhankelijk welk onderzoek het betreft). 

Conjunctuur cyclus effecten op arbeidsmarkt transities voor oudere mensen in 
Spanje 

Zelfs nadat vervroegde pensioensregelingen waren afgeschaft of beperkt, 
vanwege hun nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid, stegen de 
participatiecijfers op de arbeidsmarkt van oudere mensen niet. Deze ouderen 
vonden alternatieve manieren om de arbeidsmarkt te verlaten,tot ze de 
pensioensgerechtigde leeftijd hadden bereikt, met name door werkeloosheids en 
arbeidsongeschiktheids regelingen te gebruiken.  

In dit hoofdstuk analyseren we de kenmerken voor de stap van werkend 
naar werkeloosheid, arbeidsongeschikt of niet actief op de arbeidsmarkt, voor 
werknemers in de leeftijdsgroep 45-59, met specifieke aandacht voor de rol van de 
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conjunctuur cyclus op lokaal en nationaal niveau. Voor deze analyse gebruiken we 
twee modellen, te weten een ‘single exit logistic hazard model’ om de transitie van 
werkend naar alle niet werkende statussen te modelleren, en een “competing risk 
model” om onderscheid te maken tussen het uittreden van werkend naar 
werkeloos, arbeidsongeschikt of inactiviteit. We koppelden de informative over 
individuen uit de MCVL database met een aantal variabelen uit de data van het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek van Spanje, die groei en werkgelegenheid in 
de verschillende regio’s in Spanje weergeven. 

Onze resultaten wijzen op sterke effecten van de variabelen die de 
conjunctuur cyclus meten op de transitie van werkend naar ontvanger van 
werkeloosheidsuitkeringen of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Individuen 
hebben daarom een grotere kans om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te 
ontvangen als de werkeloosheidscijfers in de regio waar ze wonenen stijgen, of als 
de economische groeicijfers op nationaal niveau dalen.  De conclusie is dat 
condities gerelateerd aan de conjunctuur cyclus op zowel lokaal en nationaal 
niveau in Spanje sterke determinanten van de instroom van ontvangers van een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn. Dit kan worden geïnterpreteerd als het 
strategisch gebruik maken van het arbeidsongeschiktheidssysteem als alternatief 
middel tot verwerving van inkomen in perioden van slechte economische 
omstandigheden. 

Het promoten van werkgelegenheid voor arbeidsongeschikte vrouwen in 
Spanje: het evalueren van het beleid 

Het arbeidsongeschiktheidssysteem in Spanje heeft vier verschillende 
uitkeringsvormen. De vorm wordt bepaald door de mate van 
arbeidsongeschiktheid, die zowel geheel als gedeeltelijk arbeidsongeschikten in 
staat stelt de uitkering te combineren met het uitvoeren van werkzaamheden (die 
in overeenkomst zijn met de mate van arbeidsongeschiktheid). Echter uit de data 
blijkt dat de meerderheid van de individuen in het system geen baan heeft, zelfs in 
een systeem met een dergelijke mate van differentiatie in de graad van 
arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden voor het ontvangen van een uitkering 
terwijl men werkt.  

Om die reden hebben de Spaanse autoriteiten sinds 1981 een aantal 
maatregelen geïntroduceerd,  die de arbeidsmarkt integratie van 
arbeidsongeschikten bevorderen. De belangrijkste onderdelen van dit beleid zijn 
werknemer quota’s van 2% voor bedrijven met meer dan 50 werknemers, 
antidiscriminatie wetgeving en kortingen in de sociale zekerheids bijdragen die 
betaald moeten worden door de werkgever van de arbeidsongeschikte werknemer. 

In het tweede hoofdstuk analyseren we de werkgelegenheidseffecten van 
een beleid dat in 2004 is ingevoerd, om de relatief nadelige positie van 
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arbeidsongeschikte vrouwen aan te pakken. Het beleid betrof hogere kortingen in 
de sociale zekerheids bijdragen voor werkgevers die arbeidsongeschikte vrouwen 
in dienst namen.  

Om de effecten van dit beleid op de werkgelegensheids kansen van 
arbeidsongeschikte vrouwen in Spanje te schatten, gebruiken we een ‘bivariaat 
probit model’ waarin we twee afhankelijke variabelen schatten (het soort uitkering 
en de werk situatie van de arbeidsongeschikte vrouw), om rekening te houden met 
niet geobserveerde variabelen in beide vergelijkingen. We volgen de methodologie 
geintroduceerd door Autor & Duggan (2008) en introduceren een aantal variabelen 
om te controleren voor de aanwezigheid van al bestaande trends in de 
ontwikkeling van werkgelegenheid voor vrouwen in vergelijking tot mannen.   

Onze resultaten zijn redelijk stabiel, in meerdere specificaties en wijzen op 
positieve maar kleine effecten van het beleidsinitiatief op de 
werkgelegenheidsmogelijkheden voor arbeidsongeschikte vrouwen ten opzichte 
van mannen. Echter, dit positieve effect is sterker en significanter voor de groep 
individuen ouder dan 45 jaar.  

Hieruit kunnen twee conclusies worden afgeleid die relevant zijn voor 
beleid. Ten eerste, moet er een alternatief beleidsinstrument worden gevonden dat 
effectief is in het promoten van werkgelegenheidsintegratie van oudere 
arbeidsongeschikte vrouwen (+45). Ten tweede is er een bredere hervorming nodig 
om verstrekkende resultaten te garanderen in termen van 
werkgelegenheidsvooruitzichten van arbeidsongeschikte individuen aangezien 
kleine geïsoleerde maatregelen een positief maar slechts klein effect hebben.  

Werkgelegenheidseffect van stijgende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: een 
discontinue regressive analyse 

De belangrijkste kritiek op arbeidsongeschiktheidssystemen in de literatuur 
(met name gericht op de USA en Nederland) is dat de beleidsmaatregelen / 
wetgeving een negatieve impuls creëren  om te werken. Dit effect is goed 
gedocumenteerd. Hoewel er nog geen overeenstemming is over de grootte van 
deze negatieve impuls, is er duidelijk consensus over het bestaan ervan.  

Door beperkingen in de beschikbare data, is dit onderwerp nooit eerder 
bestudeerd met betrekking tot het Spaanse arbeidsongeschiktheidsbeleid. Het doel 
van deze studie is daarom dit gat in de literatuur te dichten, door een analyse uit te 
voeren naar de werkgelegenheidseffecten van één bepaalde Spaanse wet. De 
betreffende wet biedt een  verhoging van 36% van de gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheidsuitkering voor individuen die 55 jaar of ouder zijn en die 
als gevolg van een gebrek aan kennis of capaciteiten in combinatie met de 
arbeidsmarktsituatie waarin ze zich bevinden, een kleine kans hebben om een baan 
te vinden.  
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Door het aanwezig zijn van selectie elementen in de behandeling, kunnen 
we geen traditionele “difference-in-difference” schattingstechnieken toepassen. We 
gebruiken daarom de discontinuiteit in het beleid op 55 jarige leeftijd en passen 
een discontinu regressie model toe om de invloed van geobserveerde en niet 
geobserveerde variabelen in acht te nemen.  

We gebruiken traditionele ‘discontinue regressie modellen (fuzzy design)’ 
Vanwege de aanwezigheid  van niet lineaire relaties m.b.t. de covariaat “leeftijd 
waarop de person het arbeidsongeschiktheids system betrad’, introduceren we een 
bepaalde specificatie waarin we de groep beperken tot individuen die voor hun 
55ste  levensjaar arbeidsongeschikt waren.  

Onze resultaten suggereren dat traditionele OLS en ‘vaste effecten modellen’ 
met een dummy variabele die het behandelingseffect meenemen, het effect van het 
beleid om arbeidsmarkt participatie van arbeidsongeschikten te beperken, 
significant overschat. 

De resultaten uit onze traditionele ‘Regression Discontinuety analyse’ laten 
een statistisch significante daling van 3 procent punten zien in de kans om aan het 
werk te komen, als gevolg van de stijging van de uitkering. Echter, als we ons 
beperken tot een steekproef met individuen die arbeidsongeschikt werden voor 
leeftijd van 55 jaar, suggereren de schattingen dat het beleid een daling in de kans 
tot werkgelegendeid van 1 procent teweeg brengt (de gemiddelde arbeidsmarkt 
participatie voor deze steekproef is 12.5 procent, een 1 procent punt daling komt 
overeen met een 8 procent daling in de kans op werk). 

In dit hoofdstuk kwantificeren we de effecten van een stijging van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op de arbeidsmarkt participatie van 
arbeidsongeschikten in een systeem waarin het ontvangen van een uitkering niet 
afhankelijk is van het uitvoeren van werk. We interpreteren dit resultaat als het 
bewijs van het feit dat er een inkomenseffect is in plaats van een substitutieeffect, 
zoals Autor en Duggan (2008) concluderen. Verder komen onze resultaten zeer 
overeen met wat eerder is geconcludeerd in de literatuur. Dit is met name het 
geval voor het onderzoek van Gruber (2000) waarin hij voor Canada de elasticiteit 
van uitkeringen m.b.t. werk op 0.28-0.36 schat, voor een 36% stijging in de hoogte 
van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Onze schattingen geven een elasticiteit 
van 0.22 voor eenzelfde stijging van 36%.   


