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Naast dit deel, dat gewijd is aan de synthese en aanbevelingen, bestaat het verslag van de Hoge
Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) dit jaar uit vier delen. In het eerste deel wordt het recente
verloop van en de ontwikkelingen op de Belgische arbeidsmarkt besproken. Het tweede deel van
het verslag handelt, in het Europees jaar van 'actief ouder worden' over de problematiek van de
geringe arbeidsmarktdeelname van 55-plussers. Het derde deel bevat het advies dat de Raad,
conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot instelling van een
pensioenbonus, moet uitbrengen over de efficiëntie van deze maatregel om het beroepsleven te
verlengen. In het vierde deel, ten slotte, worden de maatregelen toegelicht die, hoewel besloten
in het kader van het generatiepact, tot dusver nog niet of nog niet helemaal zijn uitgevoerd.

RECENTE ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT
Het hoofd bieden aan de crisis en de toekomst voorbereiden ...
Zoals het Verslag 2011 van de HRW reeds aantoonde, heeft de arbeidsmarkt in België, vergeleken
met die in de meeste andere EU-lidstaten, de schok van de grote recessie zeer goed weerstaan en
heeft ze in hoge mate profijt weten te trekken van het daaropvolgende herstel van de
bedrijvigheid. Vanuit de overweging dat aanzienlijke risico's de voortzetting van die positieve
dynamiek in gevaar brachten, heeft de Raad echter ook tot voorzichtigheid opgeroepen. Die
oproep was terecht, aangezien de vooruitzichten sindsdien sterk zijn versomberd, althans in het
eurogebied. Op binnenlands vlak, daarentegen, heeft de vorming van een federale regering een
einde gemaakt aan de politieke onzekerheid. De regering kwam tot stand rond een programma
van institutionele en structurele hervormingen die tot een goed einde moeten worden gebracht.
Het aangaan van de vastgestelde uitdagingen, onder meer in het kader van de tenuitvoerlegging
van de nieuwe governance-instrumenten die de EU heeft ingevoerd, is essentieel om de stabiliteit
van ons land en het toekomstig welvaartspeil van de bevolking te waarborgen. Het saneren van
de overheidsfinanciën, het vrijwaren van het concurrentievermogen van onze economie en het
stimuleren van een banenscheppende, inclusieve groei moeten daartoe bijdragen.
Die doelstellingen zijn verre van tegenstrijdig; ze ondersteunen elkaar om het groeipotentieel van
de economie te versterken. Het komt er onder meer op aan de stuwende krachten achter de groei
vrij te maken :productieve investeringen in bedrijfstakken met toekomst, onderzoek en
ontwikkeling naar nieuwe producten en productieprocessen, het ondernemerschap, enz., die zich
alleen dan volop kunnen ontwikkelen als er genoeg en voldoende geschikte arbeidskrachten
beschikbaar zijn.
... want hoewel de werkgelegenheid in 2011 nog is gestegen, zijn de vooruitzichten minder
rooskleurig ...
Onder invloed van een verhoogde uitstroom van 64-plussers en een verlaagde instroom van
jongeren, wordt reeds enkele jaren een progressief kleiner wordende toename van de bevolking
op arbeidsleeftijd vastgesteld. In 2011 nam deze bevolkingsgroep met 39 000 personen toe.
Zonder de ondersteuning door migratie had het verloop echter nog heel wat minder sterk kunnen
zijn.
Op jaarbasis groeide de binnenlandse werkgelegenheid sneller dan het jaar voordien (+ 62 000
tegen + 37 000 in 2010), wat nogmaals bevestigt dat, ondanks de hoge graad van labour hoarding
op de Belgische arbeidsmarkt gedurende de recessie, er geenszins sprake is van een jobless
recovery. Voor 2012 en 2013 wordt echter een tragere groei van de werkgelegenheid in het
vooruitzicht gesteld, met respectievelijk ongeveer 14 000 en 17 000 extra arbeidsplaatsen. Ook
het aantal gewerkte uren per persoon heeft zich in de loop van 2011 verder hersteld doordat het
aantal tijdelijk werklozen afnam en het aandeel van de uitzendarbeid in de werkgelegenheid
trager groeide. In 2012 en 2013 zou de gemiddelde arbeidsduur duidelijk minder sterk toenemen.
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Net als tijdens de afgelopen jaren bleek de dienstensector, en meer bepaald de 'zakelijke
dienstverlening' in 2011 de groeimotor van de gesalarieerde werkgelegenheid. Er werden 23 000
extra banen gecreëerd. Dat aantal omvat, behalve de interimjobs, ook een groot deel van de
banen die worden gegenereerd krachtens het stelsel van de dienstencheques. Voorts groeide de
werkgelegenheid binnen de dienstensector ook in de branche 'gezondheids- en welzijnszorg'
(+ 16 000). De nieuwe werkgelegenheid wordt dus al dan niet voor een groot deel rechtstreeks
door de overheid gesubsidieerd. De vastgestelde groei in de bouwnijverheid (+ 4 000) werd in
hoge mate gecompenseerd door de verdere daling van de werkgelegenheid in de industrie (3 000). Voor 2012 en 2013 zou de verwachte groei van de gesalarieerde werkgelegenheid
voornamelijk het gevolg zijn van een toename bij de 'overige diensten'; deze toename zou
evenwel ietwat kleiner uitvallen dan tijdens de afgelopen jaren (+ 9 000 in 2012 en + 12 000 in
2013, tegen + 18 000 in 2011). De banencreatie in de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken zou
nagenoeg stilvallen (+ 1 000 zowel in 2012 als in 2013), terwijl de werkgelegenheid in de branche
'overheid en onderwijs' licht zou teruglopen (- 2 500 in 2012 en - 1 000 in 2013).
... de werkgelegenheidsgraad blijft lager dan het Europees gemiddelde en zal tegen 2013 niet
toenemen ...
Bij de 20-64-jarigen - de referentiegroep in het kader van de EU2020-strategie - beliep de
werkgelegenheidsgraad in 2011 67,3 %. Het tekort ten opzichte van de doelstelling van 73,2 %
voor 2020 blijft dus aanzienlijk en tegen 2013 zou het nog vergroten aangezien deze ratio
volgend jaar zou dalen tot 67 %. Tot dusver heeft de werkgelegenheid het nochtans beter gedaan
dan bij de meeste van onze Europese partners het geval is geweest, met in het laatste kwartaal
van 2011 een 2 % belopende stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008, toen de crisis
nog geen zware impact had op de arbeidsmarkt. Van de buurlanden deed enkel Duitsland beter,
met een werkgelegenheidsgroei van 5 % over dezelfde periode. Het verloop van het aantal
gewerkte uren was in België zelfs dynamischer, hoewel massaal gebruik werd gemaakt van
tijdelijke werkloosheid. Nederland en Frankrijk leden een licht werkgelegenheidsverlies. De meer
perifere landen in Europa lieten daarentegen een veel grotere daling optekenen, met meer dan
15 % in Ierland. Ook het EU-gemiddelde ging licht achteruit.
Toch blijft onze werkgelegenheidsgraad zowel onder die van de buurlanden als onder het EUgemiddelde. Binnen de verschillende bevolkingsgroepen waren het de laaggeschoolden
(- 1,2 procentpunt tot 47,3 %, tegen gemiddeld 53 % voor de EU), de niet-EU-staatsburgers
(- 0,8 punt tot 39,6 %, tegen 58 % voor de EU) en de jongeren van 20 tot 29 jaar (-0,8 punt tot
60,5 %, tegen 61,2 % voor de EU) die er in 2011 op achteruitgingen. Ook de
werkgelegenheidsgraad van traditioneel sterke groepen zoals de 30-54-jarigen of de
hooggeschoolden daalde echter of bleef in het beste geval stabiel. De 55-64-jarigen, daarentegen,
waren opnieuw een positieve uitschieter (+ 1,4 procentpunt tot 38,7 %). Aangezien de
werkgelegenheidsgraad van deze groep reeds sinds 2001 onafgebroken stijgt en zelfs tijdens de
crisisjaren relatief sterk presteerde, is hier ondertussen wel sprake van een langetermijntrend.
Samen met de structurele participatiegroei bij de vrouwen, zouden de wetswijzigingen met
betrekking tot vervroegd pensioen en de opgevoerde beschikbaarheidcontroles er moeten toe
bijdragen deze trend ook de komende jaren in stand te houden. In 2011 verschilde het verloop
van de werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen ook tussen de gewesten: in Brussel en
Vlaanderen daalde deze tot respectievelijk 58,2 % en 71,8 % en in Wallonië steeg hij tot 62,2 %,
maar de verschillen tussen de regionale niveaus blijven aanzienlijk. De regionalisatie van
verschillende elementen van het werkgelegenheidsbeleid waartoe is besloten, is dan ook bedoeld
om dit beleid via meer regiospecifieke maatregelen efficiënter te maken.
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... en ook de werkloosheid zou, na een daling, opnieuw stijgen.
Het aantal niet-werkende werkzoekenden nam in 2011 met bijna 20 000 eenheden af. Deze daling
werd in de loop van het jaar steeds kleiner en vanaf januari 2012 werd opnieuw een lichte - over
alle gewesten gespreide - toename opgetekend. Deze stijging zou zich in 2012 en 2013
voortzetten.
Het aantal door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling ontvangen vacatures liep in
2010 en 2011 op, nadat het in 2009 aanzienlijk was gedaald onder invloed van de grote recessie.
Tijdens de eerste vier maanden van 2012 deed zich echter een kentering voor: gemiddeld
beschouwd, liep het aantal ontvangen vacatures met 10 % terug. De vermindering was het grootst
in Vlaanderen. In dit laatste gewest zijn de bedrijvigheid en de werkgelegenheid het meest
conjunctuurgevoelig; de VDAB heeft overigens een groter marktaandeel inzake het verzamelen
van werkaanbiedingen van werkgevers dan de andere arbeidsbemiddelingsdiensten in hun regio.
Telt men het aantal openstaande werkaanbiedingen (normaal economisch circuit ongerekend
uitzendarbeid) van Actiris, de Forem en de VDAB op, dan waren dat er eind april ongeveer 60 000,
of 5 000 minder dan een jaar eerder.
Dankzij, onder meer, de aangepaste begeleiding en de verruiming van het activeringsbeleid tot
werkzoekenden van 50 tot 58 jaar, alsook door de extra stimulansen, bijvoorbeeld de reeds
toegepaste aanpassing van de definitie van een passende betrekking en de dit jaar nog in te
voeren sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, mag worden gehoopt dat een
groter aandeel van die openstaande vacatures voortaan beter zal worden ingevuld. Een dergelijke
efficiëntere matching is des te crucialer daar de behoeften om werknemers te vervangen, groter
zullen worden, wat het risico op schaarste in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt opvoert.
Er moet eveneens voor worden gezorgd dat de nieuwe maatregelen geen stijging van de
uitstroom van werkloosheid naar inactiviteit teweegbrengen, maar wel, zoals gewenst, een
toenemende transitie naar kwaliteitsvolle banen en een duurzame inschakeling.
In België nam de werkloosheid tussen het laatste kwartaal van 2011 en het eerste kwartaal van
2008 met amper 2,5 % toe. Van de buurlanden deed opnieuw enkel Duitsland beter, met een
daling van 32 %. Hoewel Nederland en Frankrijk toenames van, respectievelijk, 57 % en 33 %
lieten optekenen, contrasteerden België en zijn buurlanden sterk met de perifere landen van de
EU: in Ierland verdrievoudigde het aantal werklozen en Griekenland en Spanje zagen hun
werkloosheid meer dan verdubbelen.
In België liet de geharmoniseerde werkloosheidsgraad in 2011 een forse daling optekenen tot
7,2 % van de beroepsbevolking, terwijl die ratio in 2010 nog was gestegen. De situatie van
sommige groepen blijft echter bijzonder zorgwekkend: zo beloopt de werkloosheidsgraad van
laaggeschoolden 14,1 %, van jongeren tussen 15 en 24 jaar 18,7 % en van niet-EU-staatsburgers
27,8 %. De werkloosheidsgraad geeft overigens slechts gedeeltelijk de situatie van de jongeren
weer. Velen onder hen studeren immers nog, waardoor het aantal beroepsactieven (aan het werk
of werkzoekend), dat als referentie wordt gebruikt, bijzonder klein uitvalt. Om die reden kan
beter worden gerefereerd aan het aantal jongeren dat het schoolsysteem heeft verlaten, geen
werk heeft en geen opleiding volgt. Deze groep, die een reëel risico vormt wat de inschakeling op
de arbeidsmarkt betreft, maakt bijna 11 % uit van de jongeren van 15 tot 24 jaar. In het kader van
het nationaal hervormingsprogramma van België is het engagement aangegaan om dat aandeel
tegen 2020 terug te brengen tot 8,2 %.
In de EU kwam de werkloosheidsgraad op gemiddeld 9,7 % uit. Ook al doen er zich, zoals voor de
werkgelegenheid, verschillen tussen de gewesten voor, de werkloosheidsgraad daalde in 2011
zowel in Brussel, Vlaanderen als Wallonië. Gelet op de voor de komende jaren verwachte groei
van de beroepsbevolking en de sterk gematigde toename van de werkgelegenheid, zou België in
2012 en 2013 zijn werkloosheidsgraad opnieuw zien stijgen.

11.

De langdurige werkloosheid liep in 2011 terug. Deze daling stemt tot hoop, aangezien deze
mensen, die reeds lang geen baan meer hebben, ook het moeilijkst opnieuw in te schakelen zijn.
Gedurende de crisis nam het aandeel van de langdurig werklozen in België sneller toe dan in de
EU, maar in de eerste helft van 2011 slonk dit aandeel in ons land, terwijl het in de EU bleef
groeien. Deze afname in België matigt de vrees voor een - als gevolg van de crisis - aanzienlijk
hogere structurele werkloosheidsgraad.
De hervormingen moeten worden voortgezet ter bevordering van de werkgelegenheid en de
deelname van allen aan het beroepsleven
De regering bracht in haar werkgelegenheidsbeleid enkele ingrijpende hervormingen aan. Deze
laatste zijn bedoeld om, onder meer, de werkzoekenden beter te mobiliseren, de duur van de
loopbaan te verlengen en een groot aantal bevoegdheden over te hevelen naar de gewesten,
waarbij de sociale zekerheid wordt gevrijwaard als steunpilaar van de interpersonele solidariteit.
Die maatregelen zouden moeten bijdragen tot een vermindering van de huidige en toekomstige
mismatches tussen het aanbod van en de vraag naar arbeid. Ongerekend de budgettaire
beperkingen, wordt meer efficiëntie verwacht van de overheveling van het
werkgelegenheidsbeleid naar de gewesten, omdat dit beleid dan beter rekening kan houden met
de specifieke kenmerken van de verschillende gewesten van het land. Gelet op de verwevenheid
van de economieën van de gewesten, het grote aantal pendelaars en de handhaving van de
federale basis inzake arbeidsrecht, loonvorming en sociale zekerheid en teneinde een voor
iedereen nadelige concurrentie te vermijden, blijft het trouwens wenselijk de beleidsmaatregelen
inzake werkgelegenheid op adequate wijze te coördineren, niet enkel tussen het federaal niveau
en de regio's, maar ook tussen de regio's onderling.
Tijdens de huidige legislatuur zouden andere dossiers moeten worden afgerond. Het betreft met
name de harmonisatie, in overleg met de sociale partners, van het arbeiders- en het
bediendenstatuut, die aanzienlijke gevolgen zal hebben voor werkgevers en werknemers. Deze
kans zou moeten worden benut om het arbeidsrecht in België te moderniseren, de meest
gunstige voorwaarden te scheppen voor werkgelegenheidscreatie, en de nodige waarborgen te
bieden om transities te vergemakkelijken.
In een op kennis gebaseerde economie leiden ontoereikende of onaangepaste vaardigheden
bovendien tot uitsluiting of ten minste toch tot onzekerheid in het beroepsleven; nochtans
beschikt ongeveer de helft van de werkzoekenden niet over een diploma van het hoger secundair
onderwijs. Het probleem is des te complexer daar de betrokkenen doorgaans nog met andere
'handicaps' op de arbeidsmarkt kampen. Zo zijn er jongeren die voortijdig de school verlaten en
niet over een nuttige beroepservaring beschikken, hervattende vrouwen van wie de vroeger
opgedane ervaring achterhaald is, oudere werkzoekenden die geen getuigschrift hebben voor hun
competenties en deze laatste dus moeilijk aan de man kunnen brengen, vreemdelingen van wie
het diploma niet als gelijkwaardig wordt erkend en personen met een fysieke of mentale
handicap. Alle krachten van de overheidssector - op elk beleidsniveau - en van de private sector
- ondernemingen en de individuen zelf - moeten worden aangesproken opdat elkeen zijn/haar
deel van de verantwoordelijkheid zou dragen bij het aangaan van deze uitdaging. Dit thema zal in
het kader van een volgend verslag van de Raad worden uitgewerkt.
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ACTIEF OUDER WORDEN
In dit Europees jaar van het 'actief ouder worden' heeft de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
deze voor België en de Belgische gewesten bijzonder belangrijke problematiek onderzocht om de
factoren te bepalen die de arbeidsmarktparticipatie van de 55-64-jarigen beïnvloeden en
maatregelen voor te stellen om de werkgelegenheidsgraad van deze leeftijdsgroep te verhogen
via zowel het aanbod van als de vraag naar arbeid.
De werkgelegenheidsgraad van 55-plussers neemt toe maar blijft nog ruimschoots onder het
Europees gemiddelde
In 2011 was in België gemiddeld 67,3 % van de 20-64-jarigen aan het werk; het EU-gemiddelde
beliep 68,6 %. De arbeidsmarktparticipatie is sterk afhankelijk van de leeftijd van de betrokkenen.
De werkgelegenheidsgraad begint te stijgen naarmate de studies beëindigd worden, piekt tot de
leeftijd van 49 jaar en loopt vervolgens terug. De Belgische werkgelegenheidsgraad van 55-64jarigen beliep in 2011 38,7 %. Ondanks een flinke stijging sinds 2000, die vooral te danken is aan
de ruimere werkgelegenheid bij de 55-59-jarigen, bleef deze ratio aanzienlijk onder het Europees
gemiddelde, onder meer omdat de participatie van werknemers van 60 jaar en ouder tot dusver
veel gematigder is toegenomen. De noodzakelijke stijging van de werkgelegenheidsgraad in België
vereist een inspanning van iedereen, maar een toename van de werkgelegenheidsgraad van de
55-64-jarigen is duidelijk onvermijdelijk. Dat een kleiner dan gemiddeld deel van de jongeren aan
het werk is, heeft immers te maken met het feit dat zij doorgaans nog studeren, wat een troef is
voor hun latere inschakeling, en de werkgelegenheidsgraad van de intermediaire leeftijdsgroep is
reeds vergelijkbaar met wat bij de Europese partners wordt opgetekend. De opgave is moeilijk en
de uitdaging is nog groter naarmate de leeftijd van de beoogde groep stijgt aangezien onmogelijk
een lineair beleid voor alle leeftijdsgroepen kan worden uitgewerkt.
Op regionaal vlak is de arbeidsmarktsituatie in Vlaanderen over het algemeen duidelijk gunstiger
dan in de beide andere gewesten. Nochtans zijn de oudste arbeidskrachten, van 55 tot 64 jaar, in
Brussel relatief vaker aan de slag. De werkgelegenheidsgraad van deze groep beliep er in 2011
45 %, tegen 38,9 % in Vlaanderen en 36,9 % in Wallonië.
De arbeidskrachten van 55 tot 64 jaar vormen geen homogene groep. Net als voor de rest van de
bevolking neemt hun werkgelegenheidsgraad toe met het scholingsniveau en verschilt hij
naargelang van het geslacht. De arbeidsmarktparticipatie van mannen en vrouwen neemt
evenwel in vergelijkbare mate af vanaf de leeftijdsgroep van 50-54 jaar en dat geldt eveneens
voor de laag- en middengeschoolden. Bij de hooggeschoolden heeft die daling later plaats,
namelijk vanaf de groep van de 55-59-jarigen. De anciënniteit in de huidige baan, van haar kant,
stijgt zeer aanzienlijk met de leeftijd (80 % van de 55-64-jarigen werkt reeds meer dan acht jaar bij
de huidige werkgever).
Hoe ouder de onderzochte bevolkingsgroepen, hoe meer de werkgelegenheid plaats maakt voor
een reeks andere, met inactiviteit samenhangende sociaaleconomische statuten. Ook het aandeel
van de werkzoekenden vermindert. In 2010 was minder dan 2 % van de 55-64-jarigen actief op
zoek naar een baan en beschikbaar voor de arbeidsmarkt en was 60,8 % van hen inactief. De helft
van deze inactieven had zich reeds uit de arbeidsmarkt teruggetrokken via een van de pensioenof brugpensioenstelsels, 12 % verrichtte huishoudelijk werk (vooral vrouwen), 8 % was
arbeidsongeschikt en 7 % noemde zich werkloos zonder daarom werkzoekend te zijn volgens de
definitie van het IAB1. Een derde van de 55-64-jarigen die geen werk zoeken, rechtvaardigen dit
op grond van persoonlijke of gezinsredenen die geen verband houden met de opvang van
kinderen of personen ten laste; 28 % doet dat op grond van gezondheidsredenen, terwijl 25 % van
1

Het IAB definieert een werkzoekende als een persoon die tijdens de vier weken vóór de enquête actief een baan
heeft gezocht en die binnen de twee weken beschikbaar is om te werken.
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hen denkt dat er vanwege hun leeftijd geen baan voor hen beschikbaar is. Uit deze laatste twee
antwoorden blijkt duidelijk dat de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en -organisatie en de
strijd tegen vooroordelen ten aanzien van werk voor ouderen mogelijkheden zijn om de
arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen.
Het aantal werklozen van 55 jaar en ouder die weer aan de slag gaan, is de facto gering en de
transities van inactiviteit naar werkgelegenheid zijn in deze leeftijdsgroep nog zeldzamer. Zij
zouden minder intensief dan de andere leeftijdscategorieën naar werk zoeken omdat ze,
naarmate de pensioendatum nadert, van een nieuwe baan steeds minder rendement verwachten.
Die tendens wordt in België echter nog versterkt door bepaalde institutionele kenmerken, zoals
het bestaan van relatief voordelige vervroegde-uittredingsregelingen, en door een tot dusver
onvoldoende omkadering van en controle op de inspanningen die werkzoekende 50-plussers
leveren om werk te vinden. Werkgevers aarzelen ook om oudere werknemers in dienst te nemen
wegens, onder meer, vooroordelen omtrent hun aanpassingsvermogen en een vaak ongunstig
geachte verhouding tussen kosten en productiviteit.
Attitudes grotendeels beïnvloed door de regelgeving
De invloed van het regelgevingskader aan het einde van de loopbaan is de facto groot. De
uittredingen uit de arbeidsmarkt bereiken een piek op de sleutelleeftijden voor toegang tot de
verschillende regelingen: brugpensioen (in sommige gevallen vanaf 50 jaar), statuut van oudere
niet-werkzoekende werkloze (58 jaar), vervroegd pensioen (60 jaar), en wettelijk pensioen (65
jaar).
Recentelijk zijn enkele hervormingsontwerpen goedgekeurd om de effectieve uittredingsleeftijd
verder op te trekken. Zo zal de minimumleeftijd om aanspraak te kunnen maken op een
vervroegd pensioen zowel in de private als in de overheidssector tegen 2016 worden verhoogd
van 60 tot 62 jaar, en de loopbaanvoorwaarde zal tegen 2015 op 40 jaar worden gebracht. Tevens
wordt de minimumleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere
brugpensioen) vanaf 2015 voor iedereen opgetrokken tot 60 jaar en de vereiste anciënniteit tot
40 jaar. Voor lange loopbanen is telkens in uitzonderingen voorzien. Vastbenoemde ambtenaren
zullen na de leeftijd van 65 jaar mogen werken; voorts is de mogelijkheid uitgebreid om een
vergoede beroepsactiviteit uit te oefenen terwijl een pensioenuitkering wordt ontvangen,
waardoor het pad wordt geëffend voor een uitbreiding van de participatie van 65-plussers aan het
beroepsleven. De institutionele context is dus volop in beweging.
Het Belgisch pensioenstelsel is opgebouwd rond drie pijlers. De eerste pijler betreft het wettelijk
rustpensioen, dat betrekking heeft op alle werkenden en dat wordt gespijsd door middel van
wettelijk vastgestelde bijdragen. Er bestaan afzonderlijke regelingen voor werknemers in de
private sector, voor zelfstandigen en voor statutaire ambtenaren. De bepalingen zijn
tegenwoordig dezelfde voor mannen en vrouwen. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor
werknemers en zelfstandigen en tot voor kort was dat ook de maximumleeftijd voor het
overheidspersoneel - dat nu langer kan werken -, maar er bestaan ook mogelijkheden om
vervroegd met pensioen te gaan. In de werknemers- en zelfstandigenstelsels hangt de
pensioenuitkering af van de duur van de loopbaan (een volledige loopbaan behelst in principe
45 jaar), de beroepsinkomsten en de gezinssituatie; voor ambtenaren hangt de initiële uitkering af
van het aantal dienstjaren, een refertewedde en een tantième. In 2011 ontving zowat 29 % van de
60-64-jarigen een pensioen; sinds 2000 komt dat neer op een daling met bijna een derde. Voor de
jongere leeftijdsgroepen liggen die percentages heel wat lager: bij de 55-59-jarigen ontvangt
minder dan 5 % een pensioen.
De tweede en de derde pijler zijn bovenwettelijke systemen waarin de bijdragen worden
gekapitaliseerd en die respectievelijk uitgaan van de onderneming waarin de werknemer
werkzaam is en van het individu zelf. Deze regelingen worden fiscaal gunstig behandeld. In het
aanslagjaar 2010 maakten ongeveer 510 000 personen gewag van persoonlijke bijdragen in het
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kader van een groepsverzekering (tweede pijler) en respectievelijk ongeveer 2 200 000 en
920 000 personen gaven bijdragen of premies aan in het kader van pensioensparen of een
individueel levensverzekeringscontract (derde pijler). Het kapitaal kan pas vanaf de leeftijd van
60 jaar worden uitgekeerd en na het betalen van een degressieve belasting die afhankelijk is van
de leeftijd van de rechthebbende. Deze regeling is bedoeld om oudere arbeidskrachten aan het
werk te houden tot de leeftijd van 65 jaar.
Naast het wettelijk pensioenstelsel bestaan er nog een aantal systemen van vervroegde
arbeidsmarktuittreding. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere
brugpensioen) is in principe toegankelijk vanaf 60 jaar, maar deze minimumleeftijd ligt vaak
aanzienlijk lager. Dergelijke werklozen zijn in principe werkzoekend, maar ze worden vrijgesteld
vanaf 58 jaar. Werklozen van 58 jaar of ouder kunnen overigens het statuut van oudere nietwerkzoekende werkloze verkrijgen, waardoor ze eveneens worden vrijgesteld van de verplichting
werk te zoeken. Ten slotte kunnen oudere arbeidskrachten aan het einde van hun loopbaan een
beroep doen op een voltijds tijdskrediet of een volledige loopbaanonderbreking. Van deze laatste
regelingen wordt slechts weinig gebruik gemaakt. In 2011 was bijna 13 % van de 60-64-jarigen
werkloos met bedrijfstoeslag en 9 % was oudere niet-werkzoekende werkloze. Deze beide stelsels
werden ook gebruikt door respectievelijk ongeveer 5 en 3 % van de 55-59-jarigen. Het aandeel
van de vrouwen in deze stelsels ontwikkelt zich grotendeels in overeenstemming met de
geleidelijke verhoging, tot 65 jaar, van de wettelijke pensioenleeftijd.
Terzelfder tijd is een stijging merkbaar van het aantal 50-plussers aan wie het statuut van invalide
wordt toegekend. In 2011 was ongeveer 8 % van de 50-64-jarigen invalide, tegen 6,5 % in 2000.
De stijging wordt integraal verklaard door de vrouwen, in alle leeftijdsgroepen, maar ze is het
meest opmerkelijk bij de 60-64-jarigen. Als gevolg van de verhoging van de wettelijke
rustpensioenleeftijd voor vrouwen komen de arbeidsongeschikte vrouwen uit die leeftijdsgroep
immers niet langer in de pensioenstatistieken maar wel in de invaliditeit terecht. Het verschijnsel
invaliditeit blijkt overigens minder sterk toe te nemen als het wordt afgezet tegen de groei van de
beroepsbevolking.
Al met al had in 2011 bijna 60 % van de 60-64-jarigen de arbeidsmarkt verlaten via een van de
stelsels van vervroegde uittreding. Bij de 55-59- en de 50-54-jarigen beliep dat aandeel
respectievelijk ongeveer 21 en 9 %. Sinds 2000 zijn die percentages duidelijk afgenomen als
gevolg van de verstrengde voorwaarden inzake toegang tot het pensioen voor vrouwen, tot het
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot het statuut van oudere niet-werkzoekende
werkloze. Enkel invaliditeit is omvangrijker geworden, wat wijst op substitutie-effecten
(communicerende vaten) waar, in het kader van een algemeen loopbaaneindebeleid, rekening
mee moet worden gehouden.
Omgekeerd werden een aantal systemen uitgewerkt om oudere arbeidskrachten langer aan het
werk te houden. Zo kan hun arbeidsvolume worden gereduceerd indien zij niet langer voltijds
willen of kunnen werken. Hiertoe kan een beroep worden gedaan op de algemene regelingen van
het deeltijds tijdskrediet of de deeltijdse loopbaanonderbreking, alsook op het specifieke
"tijdskrediet eindeloopbaan". Van deze regelingen wordt door 60-64-jarigen weinig gebruik
gemaakt, maar wel door 50-54- en 55-59-jarigen (circa 8 % van de betreffende bevolking in 2011).
Tal van 60-64-jarigen hebben de arbeidsmarkt reeds verlaten. Deze gegevens doen de vraag rijzen
naar de efficiëntie van een dergelijke maatregel om de arbeidskrachten langer actief te houden
en, meer bepaald, of hij niet veeleer aanleiding geeft tot een vermindering van het door de
werkenden gepresteerde arbeidsvolume. Het is overigens gebleken dat sommige sectoren die
stelsels gebruikten als definitieve uitstapregeling, waarbij de te presteren deeltijdarbeid de facto
niet werd verricht en waarbij het duidelijk om oneigenlijk gebruik gaat. Er zij overigens opgemerkt
dat de mogelijkheid om gebruik te maken van het tijdskrediet eindeloopbaan door de regering is
beperkt en dat tot de leeftijd van 60 jaar nog slechts maximaal één jaar gelijkgesteld wordt in de
berekening van de loopbaanduur.
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Naast deze maatregelen ter omkadering van de uittredingen uit de arbeidsmarkt werden
maatregelen genomen die werkgevers stimuleren om oudere arbeidskrachten aan het werk te
houden en in dienst te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om de federale bijdrageverminderingen
voor de werkgevers en het ACTIVA-plan waardoor de loonkosten van een dergelijke arbeidskracht
worden gedrukt. In Vlaanderen en in de Duitstalige Gemeenschap kan voor 50-plussers een
tewerkstellingspremie worden verkregen.
Om werkloze oudere arbeidskrachten opnieuw aan het werk te helpen, is in sommige gevallen
outplacement verplicht gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van een tewerkstellingscel bij
werknemers die werden ontslagen in het kader van een herstructurering (HRW, 2011). Aan
werklozen van 50 jaar of ouder kan tijdelijk of permanent een werkhervattingstoeslag worden
toegekend.
Recentelijk zijn bovendien nog een aantal maatregelen genomen die betrekking hebben op
oudere arbeidskrachten. Zo zullen ondernemingen jaarlijks een werkgelegenheidsplan moeten
opstellen met betrekking tot de werknemers van 45 jaar en ouder. En bedrijven die tot collectief
ontslag besluiten, moeten voortaan de leeftijdspiramide van het personeel naleven. Voor de
beide maatregelen kunnen de sociale partners in de NAR alternatieven uitwerken. In het kader
van de geleidelijke harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden, werd tevens de
opzeggingstermijn voor arbeiders verlengd.
Tot slot sloten de sociale partners en de Vlaamse regering begin 2012 een loopbaanakkoord
waarin, onder meer, een hogere werkgelegenheid van 50-plussers wordt beoogd via een
uitbreiding van de sluitende aanpak voor werklozen tot 58 jaar, een hervorming van de
tewerkstellingspremie bij de indienstneming van een 50-plusser en de ondersteuning van de
aanpassing van de arbeidsorganisatie.
Werkgelegenheid als ontmoeting tussen het aanbod van en de vraag naar arbeid, voor elke
leeftijd...
Algemeen beschouwd, blijven zeer zware vooroordelen bestaan omtrent de productiviteit van
werknemers van 50 jaar en ouder. Hierover moet een objectief debat worden gevoerd, maar feit
is dat het niet eenvoudig is om in deze dimensie inzicht te verwerven. Een gangbare benadering in
de economische analyse stelt de 'marginale' individuele productiviteit gelijk met het loon. Uit het
opgetekende profiel van de gemiddelde lonen volgens leeftijd zou blijken dat de productiviteit
aanhoudend groeit met de leeftijd, vooral in zeer hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen. De
maatstaven om de lichaamsconditie te meten en psychotechnische tests tonen aan dat sommige
prestaties vanaf 45 jaar afnemen, maar het betreft hier strikt genomen geen indicatoren van de
productiviteit. Zo geven ze noch een beeld van de collectieve dimensie, die in de meeste
arbeidsplaatsen belangrijk is , noch van de ervaring en opgebouwde kennis, en ze houden
evenmin rekening met de tijdens de loopbaan veranderende aard van de taken. De aanpak van de
economisten berust op het idee dat de productiviteit van iedere werknemer, op geaggregeerd
niveau, een invloed heeft op de totale productiviteit van de onderneming en omgekeerd. Recente
Belgische studies zouden erop wijzen dat werknemers van 50 jaar en ouder minder productief zijn
dan de andere leeftijdscategorieën. Deze ramingen blijven evenwel omgeven door grote
onzekerheid, alleen al omdat de leeftijdsverdeling in een bedrijf grotendeels historisch is
gegroeid : zo blijken de minst productieve ondernemingen, vaak nieuwe bedrijven, met jonger
personeel te werken. Een divergerend verloop van de productiviteit, die aan het einde van de
loopbaan minder snel toeneemt, en de loonkosten, die door baremaverhogingen via anciënniteit
voor bedienden nog steeds sterk leeftijdsgebonden is, kan de situatie van oudere werknemers op
de arbeidsmarkt hoe dan ook verzwakken.
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... die impliceert dat competenties permanent op peil worden gebracht ...
Omdat hun werk steeds meer nieuwe kennis vergt en ze worden geconfronteerd met
voortdurende technologische veranderingen, zijn de werknemers er zich van bewust dat ze hun
kennis moeten bijspijkeren. Verhoudingsgewijs nemen de ouderen nochtans minder deel aan
opleidingen, ook al is de discrepantie tussen jonge en oudere werknemers in België minder
uitgesproken dan in tal van andere Europese landen.
Ouderen hebben in feite een negatief beeld van hun cognitieve capaciteiten, vooral in een
leersituatie, en ze schatten het nut van de opleiding blijkbaar anders in dan de jongere generaties.
Verhoudingsgewijs geven minder oudere arbeidskrachten de verbetering van het dagelijks werk
en van de loopbaanvooruitzichten aan als reden om een opleiding te volgen; ze willen veeleer hun
kennis opfrissen en hun vaardigheden bijwerken. Een andere tegenstelling tussen de generaties is
dat, voor de helft van de 55-64-jarigen, de belangrijkste reden om niet aan een opleiding deel te
nemen, te maken heeft met een gezondheidsprobleem of met de leeftijd, terwijl de jongeren
vooral hun gezinssituatie of hun werktijden als reden opgeven.
... maar ook dat de arbeidsvoorwaarden worden aangepast ...
Met de leeftijd gaan de fysieke en fysiologische capaciteiten enigszins achteruit, terwijl ook
bepaalde ziekten vaker voorkomen. De arbeidsomstandigheden van de werknemers beïnvloeden
trouwens hun fysiek en mentaal welzijn.
Het aandeel van de werknemers die gewag maken van door het werk veroorzaakte of verergerde
gezondheidsproblemen, neemt toe met de leeftijd en bedraagt meer dan 14 % voor de
werknemers van 45 jaar en ouder. De risico's zijn des te groter wanneer de werknemers
lagergeschoolde manuele functies uitoefenen. Vanwege het absenteïsme dat eruit voortvloeit,
impliceren die gezondheidsproblemen een productiviteitsverlies voor de ondernemingen. In
België zou in 2010 bijna één werknemer op twee het werk hebben onderbroken als gevolg van
een gezondheidsprobleem. In tegenstelling tot bepaalde vooroordelen is die verhouding al met al
identiek voor de werknemers van 30 tot 49 jaar en voor die van 50 jaar en ouder. Wat deze
laatste groep betreft, blijft wél een groter aantal werknemers langdurig afwezig.
Het vinden van evenwicht tussen beroeps- en privéleven is een van de factoren die werknemers
voldoening schenkt in hun werk. In België beschikken de oudste werknemers blijkbaar over een
relatief grote mate van vrijheid bij de vaststelling van hun werkschema. Ze hebben
verhoudingsgewijs ook minder vaak atypische werktijden ('s avonds, 's nachts, in het weekend) of
ploegendienst. Dit zou echter ook te maken kunnen hebben met het feit dat werknemers die
onder de zwaarste uurregelingen vallen geleidelijk aan, onder meer via reaffectaties, opzij worden
geschoven naarmate ze ouder worden.
... in het kader van een proactief humanresourcesbeleid.
Hoewel de oudere arbeidskrachten in de diversiteitsplannen die door de verschillende regionale
autoriteiten worden ondersteund, ondergebracht zijn bij de groepen waaraan het
personeelsbeleid bijzondere aandacht dient te besteden, geven de Belgische ondernemingen niet
erg veel blijk van originaliteit op het vlak van initiatieven voor een leeftijdsbewust
personeelsbeleid. Het betreft doorgaans gebruiken die gebaseerd zijn op het wettelijk
regelgevingskader (non-discriminatiebeginsel, regelingen ter vermindering van de arbeidsduur). In
vergelijking met andere Europese landen is de preventieve dimensie (opleiding, functionele of
externe mobiliteit) in de Belgische ondernemingen nog maar weinig uitgewerkt en zijn er nog niet
veel initiatieven genomen om, in het kader van een hervorming van de loonvorming waarbij
vaardigheden en ervaring in aanmerking worden genomen, door middel van loonflexibiliteit,
rekening te houden met de leeftijd. .
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De laatste jaren is in het humanresourcesmanagement toch aandacht ontstaan voor een
leeftijdsbewust personeelsbeleid, dat erop gericht is de capaciteiten, de kennis en de ervaring van
alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, eerst en vooral te ontwikkelen, vervolgens te benutten
en, ten slotte, te behouden. Een dergelijk beleid, dat met name een gezondheidsbeleid alsook
competentie-, loopbaan- en kennismanagement omvat, heeft voordelen voor zowel werknemers
als werkgevers. Het is op die dimensie dat de Raad zijn aanbevelingen ten gunste van actief ouder
worden heeft willen toespitsen. Dit moet immers worden aangemoedigd, zeker vanwege de
verwachte demografische ontwikkelingen.
Demografische en maatschappelijke druk vraagt grotere participatie van iedereen
Zo kunnen scenario's worden uitgewerkt die een aanwijzing verschaffen voor het toekomstig
verloop, op verschillende ogenblikken, van het aandeel van de werkenden in de bevolking op
arbeidsleeftijd. Indien de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden stabiel zouden
blijven op hun huidig peil, dan zou de werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen tegen 2020
licht afnemen van 67,3 % tot 66,8 %. Twee scenario's waarbij, enerzijds, een verdere trendmatige
ontwikkeling van de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden wordt gesimuleerd
en, anderzijds, de werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bovendien op 50 % wordt
gebracht - wat België in het kader van de EU2020-strategie beoogt -, resulteren in een stijging, op
middellange termijn, van de werkgelegenheidsgraad voor de 20-64-jarigen tot respectievelijk
70,6 % en 71,2 %. In beide gevallen is die stijging onvoldoende om de Belgische EU2020doelstelling van 73,2 % te kunnen halen. Daartoe is een forse stijging van de
arbeidsmarktparticipatie vereist, niet alleen van de oudere arbeidskrachten voor wie de marges
het grootst zijn, maar ook van alle andere bevolkingscategorieën. Zonder die grotere participatie
moet een gevaarlijke - het groeipotentieel aantastende - algemene krapte op de arbeidsmarkt
worden verwacht. In sommige segmenten doet die schaarste zich trouwens nu reeds voor,
bijvoorbeeld in de socialprofitsectoren waar heel wat inspanningen nodig zullen zijn om te
kunnen voorzien in de toenemende behoefte aan gezondheidszorg en aan opvangplaatsen in
rusthuizen en voor kinderen van huishoudens waar de beide ouders werken en de nog werkende
grootouders niet langer hun traditionele rol kunnen vervullen
Het evolueren van de moderne economieën naar diensten- en kennisactiviteiten impliceert
overigens structurele wijzigingen die een toename behelzen van de vraag naar hogergeschoold
personeel. Dat is waar de EU2020-strategie een antwoord op tracht te bieden door op het vlak
van onderwijs doelstellingen vast te leggen die erop gericht zijn zittenblijven te vermijden en
hoger onderwijs te stimuleren. Het gevolg daarvan is dat jongeren later op de arbeidsmarkt
intreden en dat dus, ceteris paribus, de potentiële duur van hun beroepsleven korter wordt. De
levensverwachting is de afgelopen decennia echter aanzienlijk toegenomen. Sommige landen
hebben derhalve een hervorming van hun pensioenstelsel aangevat die erin bestaat de wettelijke
pensioenleeftijd en/of het pensioenbedrag te laten evolueren in verhouding tot de
levensverwachting.
Er zijn reeds hervormingen aan de gang ...
Verschillende maatregelen om de arbeidsmarkt voor te bereiden op de uitdaging van de
vergrijzing waren veeleer restrictief, aangezien het erom ging de toegang tot bepaalde regelingen,
zoals de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en het tijdskrediet, aan strengere
voorwaarden te onderwerpen of uit te stellen. Het betreft regelingen die de werknemers tot
dusver als sociale voordelen beschouwen en waarvan de ondernemingen op grote schaal gebruik
maken om in geval van een herstructurering van hun activiteiten het sociale aspect te
'vergemakkelijken'. Andere maatregelen, daarentegen, gaven prikkels om het behoud van werk of
het opnieuw aan het werk gaan van 50-plussers te bevorderen. Het gaat onder meer om de
doelgroepvermindering van de sociale bijdragen, de tewerkstellingscellen, outplacement, de
werkhervattingstoeslag en diverse Activa-maatregelen.
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Een andere positieve maatregel is de invoering gebleken van een pensioenbonus voor zij die na
hun 62 jaar blijven werken. De impact van deze maatregel is tot dusver vrij beperkt gebleven. Hij
heeft verhoudingsgewijs meer voordelen opgeleverd voor de zelfstandigen die gewoonlijk langer
actief blijven. Voor de loontrekkenden heeft de maatregel tot op vandaag relatief weinig effect
gesorteerd, vermits de meesten onder hen de arbeidsmarkt reeds hadden verlaten vóór ze de
minimumleeftijd hadden bereikt om er recht op te hebben. Aangezien besloten is de
minimumpensioenleeftijd geleidelijk op te trekken tot 62 jaar, zou de bonus voortaan op meer
belangstelling kunnen rekenen van de werknemers die het bedrag van hun toekomstig pensioen
willen verhogen. Conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot
instelling van de pensioenbonus, heeft de Raad, in het kader van dit verslag, in die zin advies
uitgebracht. Hij beklemtoont dat ofschoon het mechanisme tot dusver weinig effect heeft gehad
- voor zover daar kan worden over geoordeeld -, het een positieve bijdrage kan leveren als het
erop aankomt de participatie aan de werkgelegenheid na 62 jaar op te voeren, op voorwaarde dat
het wordt ingepast in een algemener beleid. De toegang tot de pensioenbonus zou overigens niet
meer louter mogen afhangen van een (minimaal) leeftijdscriterium, maar zou ook rekening
moeten houden met de duur van de loopbaan. Zo zou een financiële prikkel worden gegeven voor
een langere loopbaan dan die welke toegang geeft tot het vervroegd pensioen; het aan de bonus
verbonden meevallereffect zou overigens beperkt blijven, aangezien personen die op 62 jaar geen
loopbaan van 40 jaar hebben bereikt, geen recht zouden hebben op de pensioenbonus. De Raad
stelt voorts vast dat de impact van de bonus verhoudingsgewijs gunstiger is voor de werknemers
met een laag inkomen en dus met een klein pensioen, waardoor hij bijdraagt tot meer billijkheid.
De potentiële rechthebbenden moeten uiteraard goed worden geïnformeerd opdat de maatregel
zo succesvol mogelijk zou zijn.
... die een gedeeltelijke oplossing bieden ...
Volgens eerste en nog voorlopige ramingen van de Studiecommissie voor de vergrijzing (SCvV
2012, te verschijnen) zou door de recente overheidsmaatregelen (verstrengde toegang tot het
vervroegd pensioen, tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot loopbaanonderbreking en
tijdskrediet) de werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen in 2020 circa 4 procentpunt hoger
uitkomen; in 2060 zou dat bijna 6 procentpunt zijn. In 2060 zou de impact op de totale
werkgelegenheidsgraad ongeveer 1 procentpunt belopen. De SCvV stelt echter vast dat die
maatregelen, tegen de achtergrond van een weinig dynamische groei, op korte termijn wellicht
tot een tijdelijk verhoogde werkloosheid zullen leiden. Volgens een andere studie (Neefs et al.,
2012) zou de Belgische werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen als gevolg van het optrekken
van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden bij vervroegd rustpensioen en werkloosheid met
bedrijfstoeslag tegen 2020 kunnen oplopen tot 46,5 %, tegen 43,7 % in het referentiescenario.
Maar ook indien de hervorming verder zou worden uitgebreid zodat de uitstroom bij alle 55plussers twee jaar kan worden uitgesteld, zou deze ratio in 2020, met 48,4 %, nog steeds onder de
Belgische EU2020-doelstelling blijven. Braes et al. (2012), ten slotte, concluderen dat bijna 60 %
van de in 2007 vervroegd gepensioneerden ook volgens de nieuwe regels nog in aanmerking
zouden komen voor een vervroegd pensioen op dezelfde leeftijd en slechts iets meer dan 5 %
onder hen zou geen beroep meer kunnen doen op dit systeem. De overigen zouden enkele jaren
langer moeten werken vooraleer ze vervroegd zouden kunnen worden gepensioneerd. Het effect
van de hervorming wordt zodoende evenwel onderschat: door de latere intrede op de
arbeidsmarkt als gevolg van studies, worden de uitzonderingen als gevolg van een lange loopbaan
immers minder talrijk.
... maar het actieterrein moet worden verruimd en de maatregelen ten voordele van het actief
ouder worden moeten worden geïntegreerd in het kader van een algemeen beleid ter
bevordering van de werkgelegenheid ...
Teneinde de reeds ondernomen acties te ondersteunen en te versterken, moeten blijvend
gunstiger voorwaarden worden gecreëerd om productieve arbeidsplaatsen te scheppen en om
oudere werknemers langer aan het werk te houden en in dienst te nemen.
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Zo spelen de arbeidskosten en het nettoloon in verhouding tot respectievelijk de productiviteit en
het minimale, door de werknemer gewenste loon een belangrijke rol bij de beslissing van de
werkgever om oudere werknemers in dienst te houden of in dienst te nemen en bij de beslissing
van de loontrekkende om te blijven werken of te opteren voor een of andere vorm van
inactiviteit. Het is de taak van de autoriteiten en van de sociale partners om, in het kader van hun
bevoegdheden, uit het mettertijd gegroeid reglementair arsenaal alle maatregelen te weren die
voor de oudere werklozen een werkloosheidsval zouden kunnen impliceren. De loonvorming zou
de vaardigheden en de ervaring beter moeten reflecteren, ongeacht de leeftijd van de
werknemers. De onderhandeling over een toenadering tussen het arbeiders- en bediendenstatuut
schept een kader waarin, onder andere, het systeem van de baremaverhogingen kan worden
herbekeken, een systeem dat wellicht moeilijk los kan worden gezien van andere aspecten van
het verloop van de loopbaan. Voorts kunnen de kosten die voor de werkgever verbonden zijn aan
de eventuele aanvullende vergoedingen inzake brugpensioen voor werknemers die na hun
vijftigste levensjaar aan de slag zijn gegaan, de indienstneming van deze laatste afremmen. In het
generatiepact werd bepaald dat deze financiering op centraal niveau zou worden gesolidariseerd.
Deze maatregel is tot op heden niet uitgevoerd, ofschoon het opportuun zou zijn dat wél te doen
op voorwaarde dat de ongewenste effecten ervan op de ontslagen worden vermeden. Deze
inventarisatie van de regelgeving zal ook de kans bieden om de noodzakelijke aanpassingen aan te
brengen inzake nieuwe leeftijdsdrempels om toegang te hebben tot de regelingen die een
vervroegd vertrek mogelijk maken.
Zoals hierboven aangegeven, heeft de overheid tot voor kort voornamelijk gefocust op de 'PULL'factoren, dat zijn de institutionele elementen die mogelijkheden en gunstige financiële
voorwaarden creëren voor een vroegtijdige uittreding. Het zijn deze - reeds lang van kracht
zijnde - mechanismen die er de werknemers mede toe hebben aangezet een cultuur van
vroegtijdige uittreding te creëren en waarop voor een deel de vooroordelen van de werkgevers
met betrekking tot oudere werknemers berusten. Het is derhalve vanzelfsprekend dat zij de
eerste hefbomen zijn geweest, temeer daar hun efficiëntie gemakkelijker kan worden
geverifieerd. Door het afschaffen van de prikkels voor werkgevers en werknemers zullen de
vertrekken wellicht automatisch worden beperkt, waarbij elkeen voor zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid wordt geplaatst.
In de toekomst zullen de drempels om toegang te krijgen tot de regelingen van vervroegde
uittreding uit de arbeidsmarkt ongetwijfeld nog moeten worden aangepast teneinde rekening te
houden (min of meer volledig, afhankelijk van de te onderhandelen formules) met het verloop
van de levensverwachting. Langer werken zal derhalve niet betekenen dat de pensioenperiode
minder lang zal zijn. Tegen die achtergrond is het van essentieel belang dat de regelgeving op een
gecoördineerde wijze wordt aangepast teneinde geen alternatieve pensioenregelingen mogelijk
(of opnieuw mogelijk) te maken, waardoor het stelsel uit balans zou dreigen te raken. Er zou
overigens geen enkele uitzondering meer mogen worden geduld krachtens welke sectoren of
ondernemingen akkoorden zouden sluiten of toepassen die er zouden toe leiden dat werknemers
uittreden op een leeftijd jonger dan de wettelijke minimumleeftijd. Niettemin dient rekening te
worden gehouden met specifieke individuele situaties die gelinkt zijn aan bepaalde lastige
arbeidsomstandigheden, die een impact hebben op de levensverwachting 'in goede gezondheid'
van de werknemers die er tijdens hun loopbaan mee te maken krijgen.
Ook een terminologische aanpassing kan bijdragen tot een mentaliteitswijziging, op voorwaarde
dat ze gepaard gaat met een coherent optreden op het terrein. Zo stelt de verandering van
'brugpensioen' in 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' de maatregel als meer 'activerend' voor.
Doordat in de nieuwe term niet meer wordt verwezen naar 'pensioen', gaat het ook niet langer
om een wachtkamer voor pensionering. Het gaat niet langer om een fase op weg naar uittreding
uit de arbeidmarkt, maar om een etappe in het nog actieve verloop van de loopbaan.
De 'PUSH'-factoren berusten op het idee dat de arbeids- en loonvoorwaarden alsook
voorbijgestreefde vaardigheden de 55-plussers ertoe aanzetten de arbeidsmarkt vroegtijdig te
20.

verlaten. Deze factoren hebben meer betrekking op de arbeidsrelatie tussen werkgever en
werknemer, wat niet wil zeggen, zoals overduidelijk blijkt uit het verslag, dat de autoriteiten niet
over actiemiddelen zouden beschikken om de sociale dialoog waaruit die factoren voortvloeien,
te omkaderen en te oriënteren. Het gaat hier om belangrijke aspecten en er moet duidelijk
worden beseft dat de hierboven vermelde financiële elementen op zich ontoereikend zijn om het
gedrag van de werknemers te verklaren. Het is immers zo dat zij die langer actief blijven, dat
doorgaans minder doen om financiële redenen dan om de voldoening die hun werk hun schenkt,
ook op het vlak van sociale erkenning.
De 'JUMP'-factoren, ten slotte, zijn de externe persoonlijke motieven die er iemand kunnen toe
aanzetten zijn/haar beroepsactiviteiten vervroegd stop te zetten, bijvoorbeeld omdat zijn/haar
oudere partner op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat. Het feit dat een dergelijke
beslissing niet noodzakelijkerwijs economisch rationeel is, beperkt de facto de actiemiddelen van
de autoriteiten. Uit de studies blijkt tevens dat tal van bruggepensioneerden zich hun keuze
beklagen zodra ze inactief worden.
Maar op welke leeftijd wordt men nu eigenlijk een 'oudere werknemer' ? Sommigen zijn 'senior
manager' op 35 jaar, terwijl bepaalde regelingen die betrekking hebben op 'oudere
arbeidskrachten' de leeftijdgrens op 45 jaar vastleggen. Uit de studies blijkt dat de drempel
aanzienlijk verschilt; sommige studies plaatsen het hoogtepunt van het kennisvermogen
halverwege de dertig. De OESO hanteert een meer pragmatische definitie : een oudere
arbeidskracht is iemand die zich in de tweede helft van zijn/haar loopbaan bevindt, die nog niet
de pensioenleeftijd heeft bereikt en die inzetbaar is. In feite is het niet echt mogelijk een precieze
leeftijd vast te stellen. Die leeftijd hangt af van, met name, het beroep, de leeftijd waarop de
carrière is begonnen, het aantal dienstjaren in de functie en, uiteraard, een hele reeks individuele
kenmerken. Het gaat fundamenteel om een contextueel bepaalde variabele.
Het is derhalve beter om het einde van de loopbaan niet te beschouwen als een beslissende dag,
maar veeleer als een soepel aanpassingsproces waarin de beroepsactiviteit geleidelijk kan worden
afgebouwd om, in eerste instantie, een groter aantal arbeidskrachten die het einde van hun
carrière hebben bereikt, gemakkelijker te kunnen doen aanvaarden dat ze langer zullen moeten
werken. De denkoefening over de wijze waarop vorm moet worden gegeven aan deze optie, die
momenteel berust op onder meer het stelsel van het tijdskrediet, zou de gelegenheid kunnen zijn
voor een ruimere hervorming van de organisatie van de arbeidstijd over de loopbaan, via
bijvoorbeeld de invoering van een individuele spaartijdrekening.
Het ogenblik is gekomen om van paradigma te veranderen, vóór alles moeten de vaardigheden
worden erkend en gevaloriseerd
De huidige houding van de werkgevers tegenover het einde van de carrière is het logisch gevolg
van de wijze waarop de loopbaanprofielen tot op de dag van vandaag zijn georganiseerd. Het
verlengen van de loopbaan moet zin krijgen : ouder worden mag niet langer worden
geïnterpreteerd als een achteruitgang, maar eerder als een verandering van vaardigheden.
Nieuw is dat na de bewustwording, waaraan de Raad heeft bijgedragen via zijn werkzaamheden
en meer specifiek via de studie die hij reeds in 2004 heeft gewijd aan het loopbaaneinde, er
vandaag bij de ondernemingen een zekere sense of urgency wordt vastgesteld.
Deze dynamiek, die nog zal evolueren, moet te baat worden genomen. Indien de ondernemingen
vanaf vandaag strategieën inzake personeelsbeleid moeten ontwikkelen die erop gericht zijn hun
oudste werknemers in dienst te houden, dan zullen ze vanaf morgen het beleid moeten
uitstippelen dat nodig is om meer ervaren werknemers in dienst te nemen.
Om iedere vorm van discriminatie of stigmatisatie te vermijden, moet een op de loopbaan / de
leeftijd gebaseerd humanresourcesbeleid erop gericht zijn de behoeften en de mogelijkheden van
de onderneming af te stemmen op die van de individuen, en dit door ervoor te zorgen dat de
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medewerkers een passende functie en optimale ontwikkelingskansen krijgen. Feit is dat het beleid
van de ondernemingen inzake het beheer van de personeelsvergrijzing nog verre van
veralgemeend is. Er bestaan voorbeelden van goede praktijken, vooral in grote ondernemingen,
maar het gaat duidelijk nog niet om courante praktijken bij alle werkgevers, meer bepaald de
KMO's. Het is bovendien niet evident dat een maatregel die interessant is voor een bepaalde
onderneming of voor een bepaalde sector dat ook is voor een andere onderneming of sector. Het
ontwikkelen van strategieën op maat mag evenwel geen kans laten aan willekeur of aan juridische
onzekerheid. Om die reden moeten zoveel mogelijk sectorale arbeidsovereenkomsten worden
gesloten of moeten de ondernemingen er zoveel mogelijk toe worden aangezet codes van goed
gedrag te volgen waarover de sociale partners hebben onderhandeld om het regelgevingskader
aan te vullen. Het erkennen en waarderen van de ervaring ter zake, met de bedoeling ze te delen,
is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, ook al dragen instanties zoals het
Ervaringsfonds daar in hoge mate toe bij. In dit opzicht is de door het Verbond van Belgische
Ondernemingen georganiseerde actie 'Active ageing awards' het vermelden waard.
Deze nieuwe strategieën moeten gelden voor alle leeftijdsgroepen van het personeel. Wil men
algemene oplossingen vinden die geldig zijn voor alle werknemers van de onderneming, dan mag
niet worden geredeneerd in termen van (risico)groepen. Het moet voor iedereen duidelijk
worden dat het essentiële kenmerk van een medewerker niet zijn leeftijd is, maar wel de
toegevoegde waarde die hij kan leveren op basis van zijn competenties en ervaring. Een
verandering van paradigma is werkelijk noodzakelijk. Indienstnemingen, bevorderingen, toegang
tot opleiding, dit alles moet gebeuren op basis van competenties, niet op basis van leeftijd.
Werkgevers en werknemers : partners van het actief ouder worden
De sleutelfases in een dynamisch loopbaanbeheer (van de oudere werknemers) zijn : het stellen
van een diagnose van de organisatie, het uitwerken van een actieplan, de bewustmaking en de
opleiding van de verschillende hiërarchische niveaus, de actie en, na een bepaalde termijn, de
evaluatie van de ten uitvoer gelegde strategie.
De diagnose is uiteraard onmisbaar want niet alle bedrijven zijn op dezelfde wijze betrokken. Het
is van essentieel belang de demografie van de onderneming te kennen en een leeftijdspiramide
van de werknemers te maken. Deze fase zal het mogelijk maken om, ceteris paribus, te bepalen
hoeveel medewerkers de komende jaren de onderneming zullen verlaten (kwantitatief aspect) en
welke vaardigheden samen met die medewerkers zullen verdwijnen (kwalitatief aspect). Deze
fase vormt een aanvulling op het onderzoek naar welke competenties de onderneming in de
toekomst nodig zal hebben. Het previsioneel beheer van arbeidsplaatsen en bekwaamheden
moet immers de risico's kunnen beperken van een tekort aan arbeidskrachten, risico's die de
groeimogelijkheden van het bedrijf zouden beknotten. Overheidsinitiatieven, zoals het
werkgelegenheidsplan oudere werknemers op federaal niveau, vormen een werkbasis om dit
soort van procedure op te starten.
Het is van belang een participatieve demarche te ontwikkelen om de instemming van het
personeel te bevorderen en om bij dat personeel het gevoel te voorkomen dat door de hiërarchie
een model wordt opgedrongen. De vertegenwoordigers van de werknemers moeten daar worden
bij betrokken teneinde een klimaat te scheppen dat bevorderlijk is voor de valorisering en de
groei van de werkgelegenheid, en om gezamenlijk de frustraties te beheren die voor sommige
medewerkers gepaard gaan met de verlenging van hun beroepsleven.
De betrokkenheid van het personeel en van de gezondheidswerkers (arbeidsgeneesheren,
preventieadviseurs) is van groot belang, want dankzij de goedkeuring van preventieve en
veiligheidsmaatregelen die op een aangepaste wijze moeten voorzien in de behoeften van de
oudere werknemers, kunnen de arbeidsvoorwaarden worden aangepast in het voordeel van alle
werknemers. Ook hier is de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden (ergonomie van de
arbeidsplaatsen, uurroosters, enz.) een investering voor de onderneming, geen kostprijs; ze zorgt
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immers voor een afname van het absenteïsme en van het aantal ongevallen. Bovendien kunnen
de ondernemingen rekenen op de steun van het Ervaringsfonds om projecten in deze zin tot een
goed einde te brengen.
Actief blijven is slechts een bevredigende en positieve doelstelling zolang het een doordachte
uitdaging blijft en een bron van erkenning is. Een onzeker makende omgeving, als discriminerend
bestempelde houdingen, het gebrek aan erkenning en vooruitzichten zijn evenzoveel factoren die
de werknemers kunnen demotiveren, trouwens ongeacht of ze het einde van hun loopbaan
hebben bereikt of niet. De bewustwording en de betrokkenheid van de hiërarchie is in dit opzicht
van cruciaal belang. De onder meer door de overheid gepubliceerde informatie kan bijdragen tot
een beter begrip van deze problematiek.
Het is de bedoeling de mensen tijdens de verschillende fases van hun leven en van hun loopbaan
inzetbaar en gemotiveerd te houden. Het is niet omdat een medewerker over een jaar met
pensioen gaat, dat dit laatste jaar een verloren jaar moet zijn in termen van productiecapaciteit.
Het continu op elkaar afstemmen van de behoeften van de werknemers en die van de
onderneming impliceert evenwel dat de arbeidsrelatie samen met de leeftijd van de werknemers
evolueert. Deze laatsten hechten tijdens de verschillende stadia van hun beroepsleven immers
een verschillende waarde aan wat hun werkgever hun biedt (uitgeoefende functie,
verantwoordelijkheden, bezoldigingen, bevorderingen, opleiding, arbeidsduur, enz.).
Vragenlijsten om beroepsrisico's op te sporen inzake het arbeidsvermogen (work ability index)
maken het mogelijk de analyse van de individuele gevallen te objectiveren. Dergelijke
instrumenten (de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's, die onder
meer worden opgespoord door middel van de Déparis-gids, en het meetinstrument over
werkbaarheid VOW/QFT) worden op initiatief van het Ervaringsfonds ter beschikking gesteld van
de ondernemingen. De Vlaamse overheid, die in dit domein zeer actief is, ondersteunt overigens
de ontwikkeling van een index die is aangepast aan de lokale context. In diezelfde zin verschaft de
site 'www.dejuistestoel.be' informatie en instrumenten die voorzien in de specifieke behoeften
van werkgevers en werknemers.
De actiemiddelen binnen de onderneming zijn talrijk
De te gebruiken hefbomen moeten dienovereenkomstig worden aangepast. Ze kunnen in werking
worden gesteld na een loopbaangesprek dat kan leiden tot specifieke akkoorden over hierboven
vermelde aspecten van de arbeidsrelatie. De werkgevers kunnen rekenen op de steun van de
overheid, onder meer op het vlak van opleiding en aanpassing van de uurroosters en de
arbeidsplaatsen. Deze laatste twee aspecten zijn niet de enige hefbomen die de onderneming
inzake arbeidsorganisatie kan gebruiken, zelfs al zijn ze belangrijk voor de oudere
arbeidskrachten. Het komt erop aan dat alle aspecten van die organisatie worden bekeken, met
inbegrip van de functionele mobiliteit, de versoepeling van de hiërarchische ketting, enz.
Het feit dat de kennis, in verhouding tot de behoeften, voorbijgestreefd raakt, wat min of meer
gecompenseerd wordt door de opgedane ervaring, maakt dat de laagstgeschoolde oudere
werknemers het vaakst uit de arbeidsmarkt worden gestoten door bedrijven die constant moeten
herstructureren. Hooggeschoolde oudere arbeidskrachten zullen er echter zeer waarschijnlijk, als
het mogelijk is, voor kiezen de arbeidsmarkt te verlaten. De problematiek is dus sterk verschillend
afhankelijk van het scholingsniveau van de werknemers.
De programma's voor de ontwikkeling van de human resources zijn des te efficiënter indien ze
deel uitmaken van een bedrijfsproject dat erop gericht is de problemen inzake dekwalificatie van
de werknemers te vermijden. De aangewende leertechnieken moeten evenwel worden aangepast
aan de doelgroep, die zich gemakkelijker aangesproken zal voelen door een minder formeel
opleidingsproces waarin de klemtoon wordt gelegd op de in te nemen arbeidsplaats of op de uit
te oefenen functie en waarin de ervaring, veeleer dan de theoretische kennis, wordt
gevaloriseerd. Om te vermijden dat vaardigheden verloren zouden gaan als gevolg van het vertrek
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van de oudste werknemers, moet de intergenerationele transmissie ervan - van de ouderen naar
de jongeren, maar ook van de jongeren naar de ouderen - worden aangemoedigd. Het belang van
een vaak vermelde piste, het mentorschap, dient echter te worden gerelativeerd. Het gaat
geenszins over een reconversiemogelijkheid die geschikt is voor alle werknemers die zich aan het
einde van hun loopbaan bevinden. Men wordt niet van de ene dag op de andere opleider of
pedagoog omdat men 55 of 60 jaar is geworden. Het mentorschap is slechts een oplossing als het
past in de bedrijfscultuur; het is gedoemd te mislukken als het slechts een ad-hocoplossing biedt.
Meer prozaïsch, de ondernemingen zouden overigens niet weten wat gedaan met een massa
mentors. Ze kunnen daarentegen akkoorden sluiten met het onderwijs om stages of alternerende
opleidingen te organiseren die niet alleen hun personeel zullen valoriseren, maar die hen ook in
staat zullen stellen de opleiding en de integratie van eventuele toekomstige werknemers, die
reeds vertrouwd zijn met de werkmethoden en de bedrijfscultuur, te verbeteren.
Ook veranderen van werkgever of beroep is een optie
Toch zullen ondernemingen wellicht vroeg of laat afscheid moeten nemen van sommige oudere
medewerkers. Voor deze laatsten moet het een vanzelfsprekendheid worden opnieuw aan het
werk te gaan. De professionele mobiliteit van 55-plussers, die flink onder het gemiddelde uitkomt,
moet worden gestimuleerd, zowel in de private als in de overheidssector.
Mobiliteitsbelemmeringen, zoals bepaalde regelingen inzake de bijkomende pensioenen in de
private sector of de berekening van de pensioenuitkering bij de overheid, moeten worden
weggewerkt. Essentieel in dit opzicht zijn de diensten die belast zijn met de validatie van de
competenties; zij zijn bedoeld om de buiten de klassieke opleidingscircuits verworven
professionele kennis en bedrevenheid officieel te erkennen. Op dit ogenblik is deze validatie
mogelijk voor een vijftigtal beroepen in Vlaanderen en de Franstalige Gemeenschap. Dat aantal
moet naar omhoog. Door de systemen voor de erkenning van de verworven vaardigheden te
harmoniseren, zouden deze arbeidskrachten en de ondernemingen die op zoek zijn naar
specifieke vaardigheidsprofielen beter op elkaar moeten kunnen worden afgestemd. Teneinde
mensen te stimuleren om opnieuw aan het werk te gaan, zullen de oudsten, behalve van de
hierboven vermelde aanpassingen aan de regelgeving, ook profijt kunnen trekken van de
bestaande regeling inzake outplacement of financiële aanmoediging om terug aan het werk te
gaan. Ze zullen tevens kunnen rekenen op begeleiding door de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling; voor deze begeleiding geldt voortaan geen leeftijdsgrens meer. Het spreekt
vanzelf dat de controleprocedures inzake het zoekgedrag naar werk op hun beurt en op termijn
geleidelijk zullen moeten worden uitgebreid tot de arbeidskrachten van 58 jaar en ouder. Zoals bij
de andere leeftijdsgroepen heeft dit beleid niet tot doel de werkzoekenden uit te sluiten of ze
onzekerder te maken; integendeel, het beoogt de door het verlies van werk gefragiliseerde
personen te ondersteunen en bij te dragen tot de economische groei door de ondernemingen
competente medewerkers aan te bieden die noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling.
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Samenvatting
Reeds sinds enkele jaren kan er, onder invloed van een verhoogde uitstroom van 64-plussers en
een verlaagde instroom van jongeren die de leeftijd van 15 jaar bereiken, een progressief kleiner
wordende toename van de bevolking op arbeidsleeftijd worden vastgesteld. Zo nam de groei af
van 70 000 personen in 2007 tot 39 000 in 2011. Het verloop had echter nog heel wat minder sterk
kunnen zijn zonder de ondersteuning van de aangroei door de migratie, die de voorbije jaren een
steeds grotere bijdrage leverde aan de bevolkingstoename: het externe migratiesaldo klom van
bijna 14 000 personen in 2001 tot, volgens ramingen, bijna 65 000 in 2011.
De groei van de beroepsbevolking was in 2011 nog steeds relatief stevig, al viel ze met een
toename van 43 000 licht terug. De geharmoniseerde activiteitsgraad kent met een afname van 1
procentpunt een relatief sterke terugval op jaarbasis, ondanks een stijgende tendens wegens de
toenemende participatie van vrouwen en 55-plussers, twee groepen die elkaar bovendien vaak
overlappen.
Op jaarbasis liet de binnenlandse werkgelegenheid een grotere groei optekenen dan het jaar
ervoor, met een toename van 1,4 % in 2011. Dit is een verdere bevestiging van het feit dat,
ondanks de sterke aanwezigheid van labour hoarding op de Belgische arbeidsmarkt, er geenszins
sprake is van een "jobless recovery". Voor 2012 en 2013, in een context van weinig dynamieke
groei en sanering van de overheidsfinanciën, wordt een substantieel lagere groei van de
werkgelegenheid van respectievelijk 0,3 % en 0,4 % voorzien. Ook het aantal gewerkte uren per
persoon zette in de loop van 2011 haar herstel verder, met een toename op jaarbasis van 0,3%. De
oorzaken van deze toename kunnen gezocht worden bij de voortdurende afname van het aantal
tijdelijk werklozen en ook de mindere groei van het aantal interimjobs. Samen zorgde dit dus voor
een toename van het arbeidsvolume met ongeveer 1,7 % in 2011, gevolgd door kleinere toenames
van, respectievelijk, 0,1 % en 0,8 % in 2012 en 2013.
Als geheel genomen groeide de binnenlandse werkgelegenheid in 2011 dus met 62 000
werknemers, tegen nog 37 000 in 2010. De sectoriële samenstelling van die banengroei kan een
effect hebben gehad op de groei van de productiviteit per gewerkt uur, die terugviel van 1,1 % in
2010 tot 0,4 % in 2011. De groeimotor van de loontrekkende werkgelegenheid was, zoals in de
voorbije jaren, de dienstensector, die groeide met 52 000 eenheden, waarvan veel banen met een
lagere toegevoegde waarde. Binnen die diensten was de aandrijver voornamelijk de "zakelijke
dienstverlening" (+ 23 000). Hierin zitten, naast de reeds besproken interimjobs, ook een groot
deel van de banen die gegenereerd worden onder het stelsel van de dienstencheques. Verder was
er binnen de dienstensector ook groei in de branche "gezondheids- en welzijnszorg", die met
16 000 personen toenam, en, in mindere mate, de branche "handel, vervoer en horeca". Ook dit
jaar wordt een groot deel van de nieuwe werkgelegenheid dus al dan niet rechtstreeks door de
overheid gesubsidieerd. De groei in de bouwnijverheid werd grotendeels gecompenseerd door de
verdere afname, met 3 000 banen, van de werkgelegenheid in de industrie, waarmee de
desindustrialisering van de Belgische werkgelegenheid terug op het niveau van voor de crisis is
aangekomen. Voor 2012 en 2013 wordt een groei van de binnenlandse werkgelegenheid van,
respectievelijk, 14 000 en bijna 17 000 personen voorzien, voornamelijk als gevolg van de toename
bij de niet-marktdiensten. Deze diensten zouden echter wat minder sterk groeien dan de afgelopen
jaren het geval was. De banencreatie in de conjunctuurgevoelige sectoren zou de komende jaren
nagenoeg stil vallen, terwijl de werkgelegenheid in de branche "overheid en onderwijs" licht zou
afnemen.
Bij de 20-64-jarigen, die van belang zijn in het kader van de EU2020-strategie, daalde de
werkgelegenheidsgraad in 2011 met 0,3 procentpunt tot 67,3 %, 0,7 procentpunt onder het
hoogtepunt van 68,0 % in 2008. In het kader van het bereiken van de 2020-doelstelling was 2011
dus een verloren jaar: de 73,2 % tegen 2020 ligt weer wat verder weg. Tegen 2013 zou de
werkgelegenheidsgraad in deze groep verder zakken tot 67,0 %. De Belgische werkgelegenheid op
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zich heeft het in Europese context tot nu toe goed gedaan, maar onze werkgelegenheidsgraad
blijft structureel lager liggen dan zowel de buurlanden als het EU-gemiddelde. Binnen de
verschillende bevolkingsgroepen waren het vooral de laaggeschoolden en de niet-EU
staatsburgers die er op achteruit gingen met, respectievelijk, 1,2 en 0,8 procentpunt. Dit zijn twee
groepen die reeds een bijzonder kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Maar ook
traditioneel sterke groepen zoals de 30-54-jarigen gingen er 0,7 procentpunt op achteruit in 2011.
De vrouwen, hooggeschoolden en zowel de Belgen als de overige EU-staatsburgers konden min of
meer standhouden. De 55-64-jarigen, daarentegen, waren opnieuw een positieve uitschieter, met
een verbetering van 1,4 procentpunt tot 38,7 %. Aangezien de werkgelegenheidsgraad van deze
groep reeds sinds 2001 onafgebroken stijgt en zelfs tijdens de crisisjaren sterk presteerde, kan hier
onderhand wel gesproken worden van een langetermijntrend. De wetswijzigingen omtrent
vervroegd pensioen en de opgevoerde beschikbaarheidscontroles zouden moeten helpen om deze
trend ook de komende jaren in stand te houden. Zowel inzake niveaus als inzake ontwikkeling
verschilde de werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen ook in 2011 tussen de gewesten.
Terwijl Brussel en Vlaanderen met respectievelijk 58,2 % (-1,0 p.p.) en 71,8 % (-0,3 p.p.) een
dalende werkgelegenheidsgraad vertonen, noteert Wallonië een lichte stijging tot 62,2 % (+0,1
p.p.). De besliste regionalisatie van verschillende belangrijke elementen inzake het
arbeidsmarktbeleid zou dan ook tot een verhoogde efficiëntie van dat beleid kunnen leiden,
aangezien daardoor een meer regiospecifiek beleid kan gevoerd worden.
Het aantal niet-werkende werkzoekenden nam in 2011 met bijna 20 000 eenheden af, waarmee
het totaal voor België op 545 000 werklozen kwam. Nadat de afname ten opzichte van de
overeenstemmende maand in het voorgaande jaar steeds kleiner werd doorheen 2011, werd
vanaf januari 2012 opnieuw een lichte toename geregistreerd, gespreid over alle gewesten. Zowel
voor 2012 als voor 2013 worden dan ook toenames van bijna 25 000 niet-werkende
werkzoekenden verwacht. Het aantal uitkeringsgerechtigden voor tijdelijke werkloosheid was
reeds in 2010 beginnen dalen in vergelijking met het voorgaande jaar en die trend heeft zich min
of meer verder gezet in 2011; gemiddeld beschouwd waren er in 2009 nog 210 000 werkenden die
onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid vielen, terwijl dat aantal in 2011 gedaald was naar
ongeveer 141 000. Rekening houdend met de economische vertraging wordt de komende
maanden opnieuw een toename verwacht.
In totaal is het aantal door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling ontvangen vacatures in
2010 en 2011 gestegen, nadat het in 2009 duidelijk was gedaald als gevolg van de grote recessie.
In 2011 nam de vacaturestroom (afkomstig uit het normaal economisch circuit, zonder de
uitzendarbeid) in Brussel met 22 % toe, in Vlaanderen met 17 % en in Wallonië met 7 %. Over de
eerste vier maanden van 2012 is die tendens evenwel omgeslagen: gemiddeld beschouwd, is het
aantal ontvangen vacatures in één jaar tijd met 10 % gedaald (+3 % in Brussel; -12 % in
Vlaanderen; -8 % in Wallonië). In april 2012 telde Actiris 3 205 niet-ingevulde en niet-geschrapte
arbeidsplaatsen, de FOREM 5 691 en de VDAB 51 467. Het reservoir aan vacatures is in een jaar
tijd met 5 000 eenheden gedaald tot in totaal 60 000 arbeidsplaatsen. Dat arbeidsplaatsen
gedurende min of meer lange tijd vacant blijven, kan worden verklaard door factoren van
frictionele aard (er is een zekere tijd nodig opdat het aanbod van en de vraag naar arbeid op
elkaar zouden worden afgestemd), maar er spelen ook structurele factoren (bijvoorbeeld
geografische mismatches of mismatches inzake scholingsniveau).
Dankzij de aangepaste begeleiding van werkzoekenden en door de extra stimulansen die nog dit
jaar zullen worden ingevoerd via de sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de
herziening van de definitie van een passende betrekking, wordt verwacht dat de komende jaren
meer van deze openstaande vacatures zullen worden ingevuld.
In Europese context doet België het goed inzake werkloosheid: van de buurlanden deed opnieuw
enkel Duitsland het beter. Het EU-gemiddelde eindigt in het vierde kwartaal van 2011 dan ook met
een stijging van het aantal werklozen van 43 % sinds het begin van 2008, wat het totaal aantal
werklozen op ongeveer 23 miljoen brengt. Hiermee zit het wel opnieuw dicht in de buurt van de
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piek uit het eerste kwartaal van 2010. De geharmoniseerde werkloosheidsgraad daalde in België,
in overeenstemming met het verloop van het aantal werklozen, in 2011 sterk tot 7,2 % van de
overeenstemmende beroepsbevolking, terwijl die in 2010 nog met 0,4 procentpunt was gestegen
tot 8,4 %. Ter vergelijking: gemiddeld bedroeg de werkloosheidsgraad in de EU in 2011 9,7 %. Ook
inzake werkloosheid zijn er gewestelijke verschillen vast te stellen, al daalde de
werkloosheidsgraad in 2011 overal. In Brussel was 17,1% van de beroepsbevolking werkloos, in
Wallonië 9,5% en in Vlaanderen 4,3%. Gegeven de aangroei van de beroepsbevolking en de sterk
gematigde toename van de werkgelegenheid die voor de komende jaren wordt verwacht, zou de
werkloosheidsgraad in België echter opnieuw stijgen tot 7,5 % in 2012 en 7,7 % in 2013.
De gemiddelde werkloosheidsduur daalde in 2011 in alle subgroepen, gaande van minder dan 6
maanden tot meer dan 2 jaar. De werkloosheidsratio daalde als gevolg hiervan tot 4,6 % van de
bevolking op arbeidsleeftijd. Zeker de daling met 0,3 procentpunt tot 1,4 % van de categorie
langdurig werklozen stemt tot hoop, aangezien deze mensen het verst van de arbeidsmarkt
verwijderd zijn en als gevolg daarvan ook het moeilijkst opnieuw in te schakelen. Terwijl het
aandeel langdurige werklozen in de EU gedurende de crisis minder snel toenam dan in België,
bleek dat aandeel in de EU in het eerste semester van 2011 te zijn toegenomen tot 1,5% van de
bevolking op arbeidsleeftijd. Dit staat in sterk contrast met de afname in België en toont aan dat
de toename in ons land gedurende de crisis niet noodzakelijk moet leiden tot een stijging van de
structurele werkloosheidsgraad. Voor de overige groepen wordt gemiddeld in de EU in de eerste
helft van 2011 een daling opgetekend.
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INLEIDING
Het eerste deel van dit overzicht begint met het overlopen van de algemene ontwikkelingen
inzake de Belgische bevolking op arbeidsleeftijd, de werkgelegenheid en de werkloosheid zoals ze
worden geregistreerd in de administratieve gegevens. In een tweede deel worden deze variabelen
gerelateerd aan de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten. In dit tweede deel
worden de verschillende bevolkingsgroepen gedetailleerder besproken, zodat vergelijkingen
inzake prestaties volgens opleidingsgraad, leeftijdsgroep, verblijfsregio, etc. mogelijk worden. In
een laatste deel worden de resultaten van de economische projecties van de Nationale Bank van
België met betrekking tot de arbeidsmarkt voor 2011 en 2012 besproken.

1. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE
Een opvallende trend van de laatste jaren is de gradueel kleiner wordende groei van de bevolking
op arbeidsleeftijd onder invloed van, onder andere, een verhoogde uitstroom van 64-plussers en
een verlaagde instroom van jongeren die de leeftijd van 15 jaar bereiken. Zo nam de bevolking op
arbeidsleeftijd - de 15- tot 64-jarigen - in 2007 nog toe met 70 000 personen, om tegen 2011
reeds tot een groei van 39 000 afgezwakt te zijn oftewel ongeveer 8 000 personen minder dan het
voorgaande jaar; de vergrijzing van de bevolking komt aldus duidelijk uit de cijfers naar voren. De
situatie had echter heel wat erger kunnen zijn zonder de ondersteuning van de aangroei door de
migratie, die de voorbije jaren een steeds grotere bijdrage leverde aan bevolkingstoename. Het
externe migratiesaldo klom van een netto instroom van bijna 14 000 personen in 2001 tot,
volgens ramingen, bijna 65 000 in 2011. De demografische projecties van het Federaal Planbureau
en de ADSEI geven aan dat de toename van de bevolking op arbeidsleeftijd zich de komende jaren
rond de 30 000 zal stabiliseren.
Tabel 1 - Demografische ontwikkelingen
(veranderingen in duizenden personen op jaarbasis, tenzij anders vermeld)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011r

Bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar)

44

63

70

62

50

46

39

Beroepsbevolking
p.m. geharmoniseerde activiteitsgraad1

73
66,7

44
66,5

20
67,1

54
67,1

44
66,9

51
67,7

43
66,7

Bronnen: ADSEI, INR.
1
In procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar).

De groei van de beroepsbevolking, zijnde de som van de werkenden en de werklozen en aldus het
bestaande arbeidsaanbod, was in 2011 nog steeds relatief stevig, al viel ze met een toename van
43 000 licht terug ten opzichte van de groei met 51 000 personen in het voorgaande jaar. De
geharmoniseerde activiteitsgraad, berekend als de verhouding tussen de beroepsbevolking en de
bevolking op arbeidsleeftijd, kent met een afname van 1 procentpunt een relatief sterke terugval
op jaarbasis. Zo vallen, onder andere, de dalingen bij de mannen (-1,2 p.p. tot 72,3 %), de
laaggeschoolden (-1,6 p.p. tot 44,7 %) en de niet-EU-staatsburgers op (-3,3 p.p. tot 51,8 %). De
activiteitsgraad kent nochtans een stijgende tendens wegens de stijgende participatie van
vrouwen aan de arbeidsmarkt en hun toenemende scholingsgraad. Bovendien zijn ook 55-plussers
- in het bijzonder de vrouwen - steeds langer en vaker actief, wat belangrijk is, gegeven de
aangroei van deze leeftijdsgroep binnen de bevolking.
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2. ANALYSE VAN DE ARBEIDSMARKT OP BASIS VAN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Dit onderdeel bespreekt de situatie van de arbeidsmarkt op basis van administratieve gegevens.
Het voordeel van het gebruik van administratieve bronnen is het feit dat ze exhaustief zijn en
aldus de "echte" waarden van de bestudeerde variabelen vormen. Het nadeel van deze
gegevensbronnen is de beperkte informatie over de verschillende karakteristieken van de
personen achter de cijfers. Dit nadeel kan echter deels worden opgevangen door middel van een
aanvullende analyse op basis van enquêtegegevens, zoals volgt in deel 3.
Hier wordt begonnen met een analyse van de economische bedrijvigheid en het verloop van de
werkgelegenheid om vervolgens over te gaan naar de werkloosheid en enkele deelaspecten
daarvan.

2.1. Activiteit en werkgelegenheid
2.1.1.

Algemene economische ontwikkelingen

De in het HRW-Verslag van 2010 besproken verbetering van het conjunctureel klimaat bleek van
relatief korte duur. Tegen het midden van het jaar 2011 viel de kwartaalgroei van het bbp terug
om in het laatste trimester van het jaar licht negatief te eindigen. Het jaarcijfer komt ondanks
deze geleidelijke afname uit op een groei van 2 % ten opzichte van 2010, slechts 0,2 procentpunt
trager dan dat voorgaande jaar. Deze bbp-groei kan verklaard worden door de positieve
ontwikkelingen inzake arbeidsvolume en productiviteit per gewerkt uur.
Grafiek 1 - Verloop van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid
(seizoengezuiverde gegevens, veranderingspercentages ten opzichte van het voorgaande trimester)

Bron: INR.
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2.1.2.

Werkgelegenheid

Het totale arbeidsvolume, dat zelf verklaard kan worden door de bewegingen inzake
werkgelegenheid en gewerkte uren per persoon, vertoonde een sterke groei in 2011, met een
toename van 1,7 %. Uit de kwartaalgegevens blijkt dat de groei van de werkgelegenheid in de
loop van 2010 een piek kende om vervolgens in de loop van 2011 steeds meer aan dynamiek te
verliezen. Het verloop laat verder ook zien dat de vertraging van de groei van de werkgelegenheid
eind 2011 niet hetzelfde ononderbroken patroon laat zien als tijdens de periode 2008-2009. De
groei in het laatste kwartaal van 2011, die voor een groot deel kan toegeschreven worden aan
een toename in de private sector, kan een indicatie zijn van een grotere veerkracht van de
arbeidsmarkt gedurende de laatste maanden.
Op jaarbasis liet de binnenlandse werkgelegenheid dan ook een grotere groei optekenen dan het
jaar ervoor, met een toename van 1,4 %. Dit is een verdere bevestiging van het feit dat, ondanks
de immer sterke aanwezigheid van labour hoarding op de Belgische arbeidsmarkt, wat zich uit in
een nog steeds groot, maar afnemend gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid, er in
2010 en 2011 geenszins sprake is geweest van een "jobless recovery".
Tabel 2 - Bijdrage van de arbeidsmarktvariabelen tot het bbp naar volume
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

Bbp naar volume
Arbeidsvolume (r)
Werkgelegenheid
Uren per persoon
Schijnbare
productiviteit
per gewerkt uur

2005
1,9

2006
2,7

2007
2,8

2008
0,9

2009
-2,7

2010
2,2

2011
2,0

1,1
1,4
-0,3

1,2
1,1
0,1

1,8
1,7
0,2

1,5
1,8
-0,3

-1,6
-0,2
-1,4

1,1
0,8
0,2

1,7
1,4
0,3

0,8

1,5

1,0

-0,7

-1,1

1,1

0,4

Bron: INR, NBB.

Het aantal gewerkte uren per persoon zette in de loop van 2011 haar herstel verder, met een
toename op jaarbasis van 0,3 %. Een van de oorzaken van deze toename is de voortdurende
afname van het aantal tijdelijk werklozen, dat langzaam richting een langetermijnevenwicht aan
het bewegen is, na de pieken in de periode 2008-2009, wat toen een sterke terugval van het
aantal uren per persoon in de economie veroorzaakte. De interimjobs, die vaak deeltijds van aard
zijn en daardoor eveneens een impact kunnen hebben op het aantal gewerkte uren per persoon,
vertoonden in 2011 een toename van het aantal gepresteerde uren met 7,9 %, wat een minder
sterke groei is dan het jaar ervoor. Deze ontwikkeling kan geïnterpreteerd worden als een
voorloper op het verloop van de traditionele werkgelegenheid. In geval van onzekerheid omtrent
de conjuncturele bewegingen nemen werkgevers vaak liever werknemers met interimcontracten
in dienst om, indien nodig, flexibel te kunnen reageren op een nieuwe dip. Het feit dat de groei in
uren van de werknemers in de interimsector in 2011 afneemt ten opzichte van het jaar voordien,
kan dan ook als een eerste waarschuwing voor een komende vertraging gezien worden.
De productiviteit per gewerkt uur liep gedurende 2008 en 2009 terug door het uitbreken van de
recessie, waarna bedrijven het aantal gewerkte uren reduceerden, vooraleer de werkgelegenheid
zelf terug te schroeven om zo hun capaciteit beter op de veranderende vraag af te stemmen. Dit
wordt op die manier gedaan om voldoende flexibiliteit te behouden om vlot te kunnen inspelen
op een eventueel snel herstellende vraag, maar ook wegens de additionele kosten verbonden aan
het terugschroeven van het personeelsbestand. Tijdens de herstelperiode wordt meestal
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hetzelfde patroon verwacht, zij het in andere richting. De in 2010 vastgestelde doorbreking van
deze normale volgorde wordt bevestigd in de gegevens voor 2011: eerst steeg, zoals gewoonlijk,
de productiviteit, maar deze groei werd afgelost door de forsere toename van de
werkgelegenheid, die sterker bleef toenemen dan het aantal uren per persoon gedurende de
periode 2010-2011. Een verklaring voor dit fenomeen kan zijn dat er een uitbreiding is van het
aantal deeltijdbanen, deels als gevolg van de groei van het aantal personen dat vaak een beperkt
aantal uren werkt onder het stelsel van de dienstencheques, en die dus het gemiddelde aantal
gewerkte uren per persoon naar beneden trekken. Ook het verloop van de productiviteit per uur
kan door deze laaggeschoolde werkgelegenheid zijn beïnvloed. In 2011 was er sprake van een
groei van ongeveer 12 000 eenheden tot een totaal van 102 0001 personen die onder dit
dienstenchequestelsel werkten. Zowel in relatieve als in absolute termen is de branche "zakelijke
dienstverlening", waaronder dit stelsel grotendeels valt, en waarin ook interimagentschappen
geclassificeerd worden, steeds belangrijker geworden, met een stijging van 23 000 tot 485 000
werknemers, of meer dan 10 % van de binnenlandse werkgelegenheid in 2011. Dit is de grootste
banenstijging binnen de dienstensector. Een tweede verklaring voor de weinig dynamische groei
van het aantal uren per persoon is het grote succes van programma's als het tijdskrediet, de
eindeloopbaanregelingen, enz. Deze personen worden geregistreerd als deeltijds werkend,
waardoor zij de gemiddelde arbeidsduur negatief beïnvloeden.
Tabel 3 - Binnenlandse werkgelegenheid volgens bedrijfstak
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Binnenlandse werkgelegenheid
Zelfstandigen
Loontrekkenden
Landbouw, bosbouw en visserij
Industrie en energie
Bouwnijverheid
Diensten
Handel, vervoer en horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend
goed
Zakelijke dienstverlening
Overheid en onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, recreatie, overige diensten

Niveau
2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

60
3
57
0
-5
3
59
13
2

47
4
43
0
-4
8
39
5
2

71
7
65
0
-1
7
59
16
3

79
10
69
1
1
5
63
12
2

-8
4
-12
1
-27
2
12
-4
0

37
6
31
1
-19
1
48
3
-2

62
10
52
1
-3
4
50
7
0

4 553
736
3 817
21
562
220
3 015
858
95

0

0

1

-3

-2

-1

1

129

0
16
14
13
1

-2
21
6
10
-3

0
25
7
11
-3

1
26
10
12
0

1
-8
12
14
-2

0
24
7
18
0

0
23
0
16
2

20
485
801
473
154

Bron: INR.

Als geheel genomen groeide de binnenlandse werkgelegenheid, met een toename van 62 000
werknemers, waaronder 10 000 nieuwe zelfstandigen, sterk in 2011. Voor de werkenden onder
dit statuut, werd het niveau van 2008 zelfs geëvenaard, mede als gevolg van de stijging van het
aantal Roemeense en Bulgaarse staatsburgers, die nog tot eind 2013 onder een overgangsregeling
inzake het vrije verkeer van werkenden vallen. Door zich te registreren als zelfstandige, een

1
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Berekend als het gemiddelde van de eerste drie kwartalen van 2011, volgens de telling van het INR. De cijfers van
de RVA geven aan dat er bijna 150 000 personen onder dit stelsel hebben gewerkt in 2011, waarvan 112 000 actief
waren op het einde van het jaar. De kloof tussen deze laatste cijfers illustreert ook de grote mobiliteit binnen dit
stelsel.

statuut dat niet onder deze overgangsmaatregel valt, omzeilen ze deels de opgelegde barrières
om de Belgische arbeidsmarkt te kunnen betreden.
Het aantal loontrekkenden nam in 2011 met 1,4 % of 52 000 eenheden toe. De groeimotor wordt
duidelijk gevormd door de diensten. Binnen de diensten zijn de aandrijvers de reeds besproken
"zakelijke dienstverlening", maar ook de branche "gezondheids- en welzijnszorg", die met 16 000
effectieven groeide. Deze laatste branche valt op door de relatieve stabiliteit van haar dynamiek:
tot op heden is er geen impact van de economische crisis zichtbaar in het verloop van de
werkgelegenheid in deze branche. Tenslotte zette binnen de diensten ook de grote branche
"Handel, vervoer en horeca" haar herstel verder, met een lichte toename van 7 000 personen tot
858 000. Ook in de bouwnijverheid werd een groei met 4 000 personen opgetekend. Daarentegen
werd een verdere afname van de werkgelegenheid in de industrie waargenomen, waarmee de
desindustrialisatie van de Belgische werkgelegenheid duidelijk blijft aanhouden, op een niveau
gelijkaardig aan dat van voor de recessie, die deze beweging versnelde met een gecumuleerd
nettoverlies in 2009 en 2010 van ongeveer 45 000 banen. Het is reeds van 2001 geleden dat de
gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheid in deze branche nog eens steeg.

2.2. Werkloosheid
In 2011, nam het aantal niet-werkende werkzoekenden met bijna 20 000 eenheden af, de eerste
afname op jaarbasis sinds 2008. Hiermee eindigde het totaal voor België op 545 000 werklozen.
Op basis van maandelijkse gegevens is echter te zien dat het de afname landelijk reeds naar het
einde van 2011 toe begon te verkleinen. In Brussel is de werkloosheid zelfs in 2011 nooit
overtuigend gedaald en sinds januari 2012 blijkt er opnieuw een toename van het aantal nietwerkende werkzoekenden te zijn, gespreid over alle gewesten.
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Grafiek 2 - Verloop van de Belgische werkloosheid per gewest
(Veranderingen in aantal niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van de overeenstemmende maand
van het voorgaande jaar)

Bron: RVA (op basis van gegevens van Actiris, ADG, Forem en VDAB).

De tijdelijke werkloosheid, waarbij een werkgever, omwille van een beperkt aantal redenen2 en
onder bepaalde voorwaarden, de werkprestaties van zijn werknemers tijdelijk kan verminderen of
kan opschorten, kende in 2008 en 2009 een piek in gebruik, met een maximum van 210 000
personen die onder dit stelsel vielen. De grootte van deze piek kan zeker worden verklaard door
de grootte van de economische recessie, maar ook door een, in eerste instantie, tijdelijke
versoepeling van de regelgeving die door de regering werd doorgevoerd om de druk op enkele
zwaar getroffen bedrijfstakken te verlichten. Zo werd het stelsel vanaf 1 januari 2009 uitgebreid
tot tijdelijke werknemers, waaronder uitzendkrachten, en in de lente van 2009 werd ook voor
bedienden een soortgelijk systeem uitgewerkt, namelijk de tijdelijke collectieve regeling van
volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Op haar
hoogtepunt, in het eerste kwartaal van 2010, vielen ongeveer 8 000 bedienden onder deze
regeling. Daarnaast werden twee andere systemen uitgewerkt om individuele of collectieve
arbeidsduurverminderingen mogelijk te maken. Het eerste, het crisistijdskrediet, beoogde een
individuele en tijdelijke vermindering van de arbeidsprestaties. Het tweede, de tijdelijke
2
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Hieronder vallen: economische redenen, slechte weersomstandigheden (voor arbeiders), een technische storing
(voor arbeiders), overmacht, sluiting van het bedrijf wegens jaarlijkse vakantie en staking.

crisisaanpassing van de arbeidsduur, omvatte een arbeidsduurvermindering voor alle werknemers
van een bedrijf of voor een specifieke categorie van hen. Respectievelijk kenden zij op hun
hoogtepunt 2 600 en 2 000 gebruikers, beide in het laatste kwartaal van 2009. De maatregelen
inzake tijdelijke werkloosheid voor bedienden werden in verschillende fasen verlengd tot eind
2011, waarna de tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst via een wet permanent werd gemaakt. De overige twee
maatregelen vervielen.
Sinds begin 2010 is het aantal uitkeringsgerechtigden voor tijdelijke werkloosheid (aantal
betalingen of fysieke eenheden3) beginnen dalen in vergelijking met dezelfde periode in het
voorgaande jaar en die trend heeft zich min of meer stabiel verder gezet in 2011; gemiddeld
beschouwd waren er in 2011 141 000 werkenden die onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid
vielen, oftewel een derde minder dan twee jaren voordien. In historisch perspectief4 is dit een
relatief laag aantal, maar er mag niet uit het oog verloren worden dat de primaire potentiële
doelgroep van het statuut als gevolg van de desindustrialisatie van de werkgelegenheid doorheen
de jaren is gekrompen.
Grafiek 3 - Verloop van de tijdelijke werkloosheid
(Seizoengezuiverde trimestriële gegevens, fysieke eenheden, veranderingspercentages op jaarbasis)

Bron: RVA.

3

4

De andere mogelijke maatstaf, budgettaire eenheden, geeft daggemiddelen van het aantal uitgevoerde betalingen
weer, zijnde het aantal vergoede dagen in een bepaalde maand als een fractie van het totale aantal vergoedbare
dagen in die maand (waaronder verstaan moet worden: het aantal dagen zonder zondagen).
Gemiddelde berekend over de periode van 1992 tot en met 2011.
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Naast de 545 000 niet-werkende werkzoekenden en de hierboven beschreven groepen tijdelijk
werklozen, die nog steeds in dienst zijn bij hun werkgever en dus niet beschikbaar zijn op de
arbeidsmarkt om leegstaande posities in te vullen, werkt een fractie deeltijds werkenden
onvrijwillig minder uren dan ze zouden willen. Volgens Eurostat5 wilde in 2011 3,3 % van de
Belgische deeltijds werkenden6, die zelf ongeveer een kwart van de totale werkgelegenheid
vormen, meer uren werken en waren ze daar ook voor beschikbaar. Samen vormen deze groepen
een grote en werkwillende theoretische7 arbeidsreserve terwijl er tezelfdertijd ook een groot
aantal openstaande vacatures bestaat.
Na een aanzienlijke daling in 2009 onder invloed van de grote recessie (behalve in Brussel, waar
het stabiel bleef), is het aantal door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris,
FOREM, VDAB) ontvangen vacatures in 2010 en 2011 toegenomen. In 2011 bedroeg de groei van
het aantal ontvangen vacatures (afkomstig uit het normale economische circuit, zonder de
uitzendarbeid) gemiddeld 22 % in Brussel, 17 % in Vlaanderen en 7 % in Wallonië. Tijdens de
eerste vier maanden van 2012 werd een kentering waargenomen: gemiddeld liep het aantal
ontvangen vacatures in België met 10 % terug ten opzichte van het voorgaande jaar (+3 % in
Brussel; -12 % in Vlaanderen; -8 % in Wallonië). Het niveau in absolute waarde van de
waargenomen grootheden weerspiegelt sterke verschillen tussen de drie gewesten. De
gemiddelde stroom bereikte in de eerste maanden van 2012 1 679 vacatures bij Actiris, 23 106 bij
de VDAB en 5 836 bij FOREM.
Deze statistieken omvatten slechts een gedeelte van de vraag naar arbeid die via tal van andere
kanalen kan verlopen, zoals de pers, de particuliere wervingsbedrijven, de informele circuits, enz.,
waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn. Voor een vollediger beeld kan evenwel het verloop van
de "Monster employment index" - die de tendens van de online vacatures weergeeft - in
aanmerking worden genomen. Deze index vertoont sinds september 2011 een daling die ook
begin 2012 aanhoudt: het indexcijfer is gemiddeld met 12 % teruggelopen tijdens het eerste
kwartaal ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. In april bedroeg de daling
nog 14 %.
Aan het eind van elke maand is een bepaald aantal door de regionale diensten voor
arbeidsbemiddeling opgetekende betrekkingen niet ingevuld noch geannuleerd: het gaat hierbij
om openstaande vacatures. In april 2012 telde Actiris aldus 3 205 openstaande betrekkingen,
FOREM 5 691 en de VDAB 51 467. Vanzelfsprekend kunnen factoren van frictionele aard deze
situatie verklaren (er is enige tijd nodig om het aanbod aan en de vraag naar arbeid te doen
samenvallen), maar ook structurele factoren spelen een rol (zoals mismatches inzake kwalificaties
of op geografisch gebied, zie kader over de Beveridgecurve). In dat opzicht kunnen
werkaanbiedingen voor knelpuntberoepen langer dan gemiddeld deel uitmaken van de voorraad
openstaande vacatures.
De vacatures voor knelpuntberoepen raken meestal wel ingevuld, maar dat vergt meer tijd dan
voor andere vacatures; er is sprake van knelpuntberoepen wanneer de werkgevers moeilijk
kandidaten vinden, zonder dat dit noodzakelijkerwijs verband houdt met een schaarste. In dat
geval kunnen de werkomstandigheden, de kwalificatieaspecten (de vereiste diploma's, de
noodzakelijke ervaring, de te beheersen talen) of een gebrek aan mobiliteit eveneens de
aanwervingsproblemen verklaren.

5
6
7
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Eurostat newsrelease 61/2012, 19 april 2012.
Voor de personen tussen 15 en 74 jaar.
De tijdelijk werklozen zijn dan wel niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en ook niet werkloos, toch is het nuttig
henbijdeze aggregatie te betrekken, aangezien het vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt duidelijk om
een onderbenutting van arbeidskrachten gaat. Indien dit onevenwicht gedurende lange tijd aanhoudt, kan dit
leiden tot een daling van de potentiële output van het land.

Zoals de VDAB benadrukt (2012), dient een onderscheid te worden gemaakt tussen "vacatures
voor een knelpuntberoep" en "knelpuntvacatures". Wij lezen immers vaak dat de helft van de
door de VDAB ontvangen werkaanbiedingen knelpuntberoepen betreft, terwijl van die helft
slechts bepaalde vacatures werkelijk een probleem vormen. Deze nuance dient in de drie
gewesten te worden aangebracht (zie ook FOREM, 2011).
Over een waarnemingsperiode van zes maanden heeft de VDAB - in samenwerking met het
Steunpunt WSE - nauwkeurige drempels voor het knelpuntkarakter van vacatures bepaald en een
"trapsgewijze" definitie opgesteld: de groep van knelpuntvacatures bestaat uit vacatures met een
looptijd van meer dan 90 dagen. Vervolgens zijn er de kritieke knelpuntvacatures met een looptijd
van meer dan 180 dagen. Tot slot onderscheidt men de geannuleerde knelpuntvacatures
waarvoor gedurende de waarnemingsperiode nooit kandidaten werden gevonden8. Het betreft
hier de harde kern van de problematiek: in 2010 was dit in Vlaanderen voor 1,5 % van de
vacatures voor knelpuntberoepen het geval.
Grafiek 4 - Vacatures ontvangen door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
(normaal economisch circuit zonder de uitzendarbeid, jaargemiddelden van de maandgegevens, aantallen)

Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB.

8

Het aandeel van de vacatures voor knelpuntberoepen dat aan deze criteria beantwoordde, bedroeg in 2010 in
Vlaanderen respectievelijk 22 %, 11 % (ofwel de helft van de eerste groep) en 1,5 % (voor een selectie van door de
VDAB beheerde vacatures).
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De Beveridgecurve in België
Het matchingproces tussen het aanbod van en de vraag naar arbeid komt tot uiting in een
Beveridgecurve die het verband aanduidt tussen de werkloosheidsgraad en de vacaturegraad.
Deze stelt een negatief verband vast tussen deze beide variabelen, uitgedrukt in procenten van de
beroepsbevolking. De onderliggende redenering is intuïtief: als alle zaken voor het overige gelijk
blijven en als het aantal vacatures stijgt, vinden de werkzoekenden gemakkelijker een baan waardoor de werkloosheid daalt - en vice versa. Terwijl de cyclische factoren de mogelijke
combinaties tussen de vacaturegraad en de werkloosheidsgraad bepalen, met andere woorden de
punten op de Beveridgecurve, verklaren de structurele en frictionele factoren de verschuivingen
van de curve; naar buiten bij een verslechtering van het matchingproces, naar de oorsprong
daarentegen in het geval van een verbetering.
Het verband tussen de werkloosheidsgraad en het percentage vacatures wordt, wat België
betreft, enkel nagegaan aan de hand van de statistieken met betrekking tot de vacatures die
worden aangeboden door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling, dat zijn de aan het
einde van elke maand openstaande vacatures, die noch vervuld, noch geannuleerd zijn. Om een
vergelijkbaar concept tussen de gewesten aan te wenden en reeksbreuken te vermijden, wordt
bovendien enkel het normaal economisch circuit met uitzondering van de uitzendarbeid (die
dubbeltellingen bevat) in aanmerking genomen. De aangewende statistieken van de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling vertegenwoordigen slechts een gedeelte van de
werkaanbiedingen in de economie, want er zijn nog tal van andere aanwervingskanalen: de pers,
websites, openbare plaatsen, opleidingscentra of ook nog, bij de informele kanalen, de interne
advertenties en de relaties. Het beroep dat werkgevers op de overheidsdiensten doen, kan
schommelen in de tijd en varieert onder meer volgens de grootte van de onderneming en het
type van de gezochte profielen. Bovendien lopen de "marktaandelen" aanzienlijk uiteen tussen de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling (Federgon, Idea Consult, 2006) .
Teneinde de concepten aanbod van en vraag naar arbeid op elkaar af te stemmen, wordt de
werkloosheidsgraad gemeten aan de hand van administratieve gegevens, namelijk het aandeel, in
de beroepsbevolking, van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en van de andere bij de
regionale diensten voor arbeidsbemiddeling verplicht of vrijwillig ingeschreven werkzoekenden.
Deze inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zijn geen kenmerken van de werkzoekenden zoals
ze worden geregistreerd in de op Europees niveau geharmoniseerde arbeidskrachtentellingen: de
geharmoniseerde werkloosheidsgraad omvat slechts de personen die tijdens de beschouwde
week geen baan hadden, beschikbaar zijn om te werken en hetzij actief werk hebben gezocht
tijdens de laatste vier weken, hetzij reeds een baan hebben gevonden en binnen de drie volgende
maanden aan de slag gaan.
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Grafiek 5 - De Beveridgecurve in België
(in procenten van de beroepsbevolking, jaargemiddelden)

Bronnen: Actiris, FOREM, INR, RVA, VDAB, berekeningen HRW.
1 Vacatures opgetekend door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling, met uitzondering van het
arbeidsaanbod afkomstig van de uitzendkantoren en het arbeidsaanbod in het kader van gesubsidieerde
programma's. Bij gebrek aan beschikbare gegevens vóór april 2009, werd het aantal vacante betrekkingen bij de
FOREM geraamd op basis van de stromen voor de periode 2000-2009.
2 Percentage berekend op basis van het door de RVA geregistreerde aantal niet-werkende
werkzoekenden.

Op het ogenblik van de conjunctuurvertraging aan het begin van de jaren 2000, ging de daling van
het percentage vacatures gepaard met een stijging van de werkloosheidsgraad. Het herstel
vertaalde zich, zoals verwacht, in een omgekeerde beweging van deze variabelen. Tussen 2008 en
2009, ten tijde van de grote recessie, volgde dan een periode waarin het percentage vacatures
afnam, terwijl het aandeel van de werkzoekenden toenam. De conjunctuurverbetering, die werd
gekenmerkt door een krachtige stijging van het percentage vacatures tot 1,3 arbeidsplaats voor
100 actieven, vertaalde zich echter, gemiddeld over 2011, in een slechts gematigde daling van de
administratieve werkloosheidsgraad naar 10,5 % - die zo boven zijn niveau van vóór de crisis blijft.
Er kan gewag worden gemaakt van een verschuiving van de Beveridgecurve naar buiten toe: voor
dezelfde werkloosheidsgraad als in 2007 ligt het overeenstemmende percentage vacatures hoger.
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Bij historische vergelijkingen mag de invloed van institutionele aspecten niet uit het oog worden
verloren, met inbegrip van de reglementeringswijzigingen die een effect konden hebben op het
verloop van het aantal werklozen9. Dezelfde oefening uitgevoerd op basis van de
arbeidskrachtentelling als alternatieve maatstaf voor de werkloosheidsgraad - waarvan de
definitie ongewijzigd bleef voor de beschouwde periode10 - geeft evenwel een gelijksoortig beeld.
De frictionele werkloosheid en de frictionele vacatures zijn van tijdelijke aard: er is immers enige
tijd nodig om het aanbod aan en de vraag naar arbeid te doen samenvallen (zelfs wanneer ze
perfect met elkaar overeenstemmen), met name wegens het onvolledige en niet-ogenblikkelijke
karakter van de transmissie van de informatie. De mismatch tussen het aanbod aan en de vraag
naar arbeid kan echter van structurele aard zijn, bijvoorbeeld omdat het scholingsniveau van de
werklozen niet overeenstemt met de op de arbeidsmarkt gevraagde vaardigheden of door een
gebrek aan geografische mobiliteit.
Wat de formele kwalificaties betreft en als het aanbod aan en de vraag naar arbeidskrachten
wordt gemeten aan de hand van de werkloosheid en de werkgelegenheid, dan bestaat er een
aanzienlijke mismatch tussen het relatieve aandeel van de niet-gediplomeerde werkzoekenden in
de totale werkloosheid (in de meerderheid, op basis van de arbeidskrachtentellingen) en het
relatieve aandeel van de laaggekwalificeerde banen in de werkgelegenheid (in de minderheid). De
formele kwalificaties omvatten echter zeer uiteenlopende profielen en het is nuttig dieper in te
gaan op de huidige behoeften van de ondernemingen11 die met name tot uiting komen in de
analyse van de knelpuntberoepen. Het duurt langer om de vacatures voor knelpuntberoepen in te
vullen: de werkgevers vinden moeilijk kandidaten als gevolg van hun schaarste op de
arbeidsmarkt, de moeilijke werkomstandigheden, de kwalitatieve aspecten (de vereiste diploma's,
de noodzakelijke ervaring, de te beheersen talen) of van een gebrek aan mobiliteit. Dergelijke
werkaanbiedingen zullen wellicht verschillende opeenvolgende maanden deel blijven uitmaken
van de vacatures. Zoals in de voorgaande rapporten van de HRW werd beschreven, hebben de
knelpuntberoepen betrekking op verschillende domeinen en betreffen ze niet uitsluitend
gekwalificeerde arbeidsplaatsen.
De mobiliteit van de beroepsbevolking zou moeten bijdragen tot een vermindering van de
mismatches op het vlak van lokalisatie - die tot uiting komen in de aanzienlijke spreiding van de
werkloosheidsgraad per gewest - en van kwalificatie tussen het aanbod aan en de vraag naar
arbeid. De - hoofdzakelijk hooggekwalificeerde - werkgelegenheid in Brussel wordt voor minder
dan de helft uitgeoefend door de inwoners en de overige arbeidskrachten komen uit de
omliggende provincies, waar een aantal onder hen vanuit de hoofdstad is neergestreken. Er is in
het Brussels gewest een concentratie aan grote bedrijven (die aldaar hun hoofdzetel hebben),
federale, gemeenschaps- en gewestelijke administraties en internationale instellingen. Als gevolg
hiervan werken in Brussel gekwalificeerde arbeidskrachten afkomstig uit een groot hinterland.
Bovendien beantwoordt een groot deel van de Brusselse werkloze populatie slechts in
onvoldoende mate aan de vereisten van de plaatselijke ondernemingen in termen van opleiding
en talenkennis. De dagelijkse verplaatsingen tussen het Vlaanderen en Wallonië zijn daarentegen
zeldzamer, al wordt de laatste jaren een verhoogde mobiliteit van Brusselse en Waalse
arbeidskrachten richting Vlaanderen waargenomen. Nog een vaststelling is het feit dat de
9

10
11
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De (sinds 2002) geleidelijke verhoging van 50 naar 58 jaar van de leeftijd waarop men wordt vrijgesteld van de
inschrijving als werkzoekende heeft doorgaans het aantal niet-werkende werkzoekenden vanaf die periode
opgevoerd. Het aantal werklozen van 50 jaar en ouder is van 33 000 in 2002 gestegen naar 127 000 in 2011.
De formulering van de enquêtevraag met betrekking tot de zoekperiode is onlangs echter gepreciseerd, wat de
verdeling tussen werkzoekenden en inactieven in 2011 heeft beïnvloed.
De (gerealiseerde) tewerkstelling veronderstelt dat de werkgever de profielen vond die hij nodig had en bijgevolg
niet met een ontoereikendheid werd geconfronteerd. Op die manier kan de tewerkstelling op basis van het
scholingsniveau de behoeften van de ondernemingen onderschatten. Ze kan die ook overschatten indien de
werkgevers geneigd zijn personeel aan te werven dat te hooggeschoold is ten opzichte van het werkelijk voor de
functie vereiste scholingsniveau. Het percentage overgekwalificeerde werkende personen in België wordt op 22 %
geraamd (gegevens arbeidskrachtentelling, 2010), ofwel hetzelfde niveau als het Europees gemiddelde.

hogergeschoolde werknemers de meest mobiele zijn (zie HRW 2006); de risicogroepen zoals de
laaggeschoolden hebben minder (met name financiële) stimuli om een baan ver van hun
woonplaats te zoeken.
Om de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden te bevorderen, werd in 2005 een
multilateraal samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de drie gewesten, de Vlaamse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie. Het akkoord
bevat verscheidene verbintenissen waaronder de uitwisseling van informatie over het aanbod aan
en de vraag naar arbeid of ook het stimuleren van taalcursussen en het organiseren van
transregionale opleidingen. Sinds juni 2006 worden de vacatures met betrekking tot
knelpuntberoepen en de doorgaans moeilijk in te vullen vacatures automatisch en wederzijds
doorgegeven tussen de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling en gepubliceerd op de
respectieve websites van de partners. Rekening houdend met de structurele schaarste op de
arbeidsmarkt in Vlaanderen voor tal van beroepen, zoekt de VDAB eveneens actief naar
arbeidskrachten in de andere gewesten. Deze bevordering van de interregionale mobiliteit van de
werkzoekenden neemt de vorm aan van partnerschappen tussen de VDAB en zijn Brusselse en
Waalse tegenhangers Actiris en FOREM om - naast de automatische stroom - ook meer specifieke
vacatures door te geven en de Brusselse en Waalse werkzoekenden er naartoe te leiden.
Het feit dat bepaalde groepen van knelpuntberoepen grote gelijkenissen vertonen tussen de drie
gewesten wijst er echter op dat de geografische mobiliteit niet volstaat om de mismatches van de
arbeidsmarkt aan te pakken; de inspanningen moeten onder meer gericht zijn op de initiële en
voortgezette opleiding van de volledige arbeidsreserve en op de begeleiding en het toezicht op
het zoekgedrag naar werk van de werklozen.
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3. ANALYSE VAN DE ARBEIDSMARKT OP BASIS VAN GEGEVENS VAN DE ENQUÊTE NAAR DE
ARBEIDSKRACHTEN (EAK)
Zoals reeds aangehaald in het vorige deel, heeft een analyse op basis van enquêtegegevens het
voordeel dat er volgens geharmoniseerde definities voor zeer specifieke concepten kan worden
ondervraagd. Zeker voor kleinere bevolkingsgroepen kunnen echter vertekeningen in de
resultaten aanwezig zijn, waardoor rekening moet worden gehouden met de bijgeleverde
betrouwbaarheidsintervallen.
De huidige analyse begint met een bespreking van de werkgelegenheid, om vervolgens over te
gaan naar het verloop van de werkloosheid.

3.1. Werkgelegenheid
3.1.1.

België in Europese context

De werkgelegenheidsgraad van de 15-64-jarigen bedroeg in 2011 61,9 %, een lager niveau dan het
voorgaande jaar. Bij de 20-64-jarigen, die de referentiegroep zijn in het kader van de EU2020strategie, daalde de werkgelegenheidsgraad in 2011 met 0,3 procentpunt. Daarmee is het aandeel
van de werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd in België weer wat verder verwijderd van het
pre-crisis hoogtepunt van 68,0 % in 2008 en van de doelstelling van 73,2 % tegen 2020 die de
Belgische autoriteiten hebben aanvaard.
De werkgelegenheid op zich heeft het in Europese context goed gedaan, zoals ook blijkt uit een
vergelijking van het verloop sinds het eerste kwartaal van 2008. Dit kwartaal werd gekozen omdat
het een moment betreft waarop de crisis nog maar weinig impact had op de arbeidsmarkt, die
meestal met enkele kwartalen vertraging reageert op de ontwikkelingen inzake activiteit. De
vergelijking geeft aan dat de sterkste daling terug te vinden is in Ierland, waar de
werkgelegenheid eind 2010 met bijna 16% teruggevallen was. In 2011 stabiliseerde de situatie
zich enigszins. Uit de vergelijking blijkt dat ook Spanje reeds snel een afname van haar
werkgelegenheid kende, met een neerwaartse versnelling vanaf het einde van 2008, om
vervolgens te vertragen in 2010. De verdere verzwakking in het vierde kwartaal van 2011, met
een werkgelegenheidsniveau dat bijna 13 % onder het niveau van het referentiekwartaal lag,
geeft echter weer dat er van herstel op de arbeidsmarkt nog allerminst sprake is. De Griekse
aftakeling, daarentegen, heeft langer op zich laten wachten, maar sinds het midden van 2010 is in
dat land een zeer snelle jobdestructie op gang gekomen. In ongeveer de helft van de tijd hebben
zij de Spaanse terugval in procenten nagenoeg geëvenaard, met ook in dit land een verdere daling
in het laatste kwartaal van 2011. Portugal, tenslotte, kende een gematigde jobdestructie sinds
eind 2008, maar ook hier is een versnellende achteruitgang terug te vinden naar het einde van
2011 toe.
De situatie in België, de buurlanden, maar ook de EU als geheel staat hiermee in scherp contrast.
Terwijl Nederland en Frankrijk een min of meer stabiel verloop rond het niveau van het
referentiekwartaal vertonen, met Nederland er net onder, geven de Belgische en Duitse
statistieken een stijging van de werkgelegenheid weer. In Duitsland zou nu zelfs meer dan 5 %
meer werkenden zijn dan voor de crisis12. De EU als geheel kende maar een kleine afname, wat
aangeeft dat de groei in landen als Duitsland, maar bijvoorbeeld ook Oostenrijk en Polen, de
dramatische cijfers uit enkele hierboven vermelde perifere landen nagenoeg volledig
compenseert.

12
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Het aantal gewerkte uren steeg in Duitsland wel minder dan in België overheen de periode 2008-2011 (1,2 % tegen
1,6 % voor België). Zowel in Nederland als in Frankrijk was er sprake van een afname over dezelfde periode.

Grafiek 6 - Verloop van de werkgelegenheid
(indexcijfers voor de 15-64-jarigen, eerste kwartaal van 2008 = 100; seizoengezuiverde gegevens)

Bron: EC.

De sterke weerstand van de Belgische arbeidsmarkt, mogelijk gemaakt dankzij reeds eerder
aangehaalde maatregelen als de tijdelijke werkloosheid, neemt niet weg dat de
werkgelegenheidsgraad in België structureel lager blijft dan zowel de cijfers uit de buurlanden als
het EU-gemiddelde. Deze vaststelling geldt zowel voor de leeftijdscohorte van de 15-64-jarigen als
voor die van de 20-64-jarigen. Zo behaalde Nederland bij deze laatste leeftijdsgroep in 2011 een
werkgelegenheidsgraad van maar liefst 77 %, maar deze prestatie is het gevolg van hun hoge
aandeel deeltijdwerkers13. Duitsland, dat sinds de Hartz-hervormingen in 2004 een sterke groei
van de werkgelegenheidsgraad heeft neergezet, behaalt een graad van 76,3 % bij de 20-64jarigen. Frankrijk zit met 69,1 % dichter bij het Belgische niveau, maar nog steeds 1,8 procentpunt
13

Bij de 15-64-jarigen daalt de Nederlandse werkgelegenheidsgraad in 2011 van 74,9 % naar 57,3 % indien wordt
gerekend met voltijdse equivalenten. In de overige landen speelt dit ook, maar minder sterk: België daalt voor deze
leeftijdscohorte van 61,9 % naar 56,8 %, Duitsland van 72,5 % naar 62,6 % en Frankrijk van 63,8 % naar 59,4 %. Met
deze cijfers moet echter steeds omzichtig worden omgegaan: de definitie van een 'voltijdse betrekking' verschilt
van land tot land (o.a. in het aantal uren waaraan die moet voldoen), terwijl daar bij de berekening van deze cijfers
veelal abstractie van wordt gemaakt.
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erboven. Het EU-gemiddelde, tenslotte, ligt 1,3 procentpunt boven de Belgische prestatie, met
een werkgelegenheidsgraad van 68,6 %. Bij de 15-64-jarigen is het beeld vrij gelijkaardig maar het
niveau is verschillend.
Grafiek 7 - Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden
(in procenten van de overeenstemmende bevolking)

Bron: EC (EAK).
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3.1.2.

De gewesten14

De ontwikkelingen inzake de werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen verschilde ook in
2011 tussen de gewesten. Terwijl Brussel en Vlaanderen met respectievelijk 58,2 % (-1,0 p.p.) en
71,8 % (-0,3 p.p.) een dalende werkgelegenheidsgraad vertonen, noteert Wallonië een lichte
stijging tot 62,2 % (+0,1 p.p.). Uit de aggregatie van deze cijfers volgt de daling met 0,3
procentpunt tot 67,3 % op Belgisch niveau in 2011. Voor de Duitstalige gemeenschap is enkel de
werkgelegenheidsgraad uit 2010 beschikbaar, die aangeeft dat 73,1 % van de bevolking van 20 tot
64 jaar een baan had.
De 15-64-jarigen - waarvan hier enkel de totale werkgelegenheidsgraad voor de gewesten wordt
besproken wegens het grotendeels gelijke verloop en de relevantie van de cohorte van 20- tot 64jarigen in het kader van de EU2020-strategie - vertoonden eenzelfde beeld, met een daling van
het aandeel werkenden in Brussel en Vlaanderen en een lichte stijging in het Waalse Gewest.

14

Bepaalde gewestelijke gegevens van de EAK moet met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden, aangezien de
steekproefgrootte kan variëren en voor bepaalde groepen bijzonder klein kan zijn, waardoor de foutenmarge niet
te verwaarlozen is. Met name in Brussel is dit een aandachtspunt.
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Tabel 4 - Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden in de gewesten in 2011
(in procenten van de overeenstemmende bevolking en veranderingen in procentpunt t.o.v. het
voorgaande jaar)
Werkgelegenheidsgraad (20-64)
Brussel
Totaal
58,2%
Mannen
64,1%
Vrouwen
52,5%
Laaggeschoold
39,6%
Middengeschoold
52,9%
Hooggeschoold
77,0%
20-29
46,7%
30-54
66,5%
55-64
45,0%
Belgen
59,8%
Overige EU-staatsburgers
68,1%
Niet-EU-staatsburgers1
36,0%
p.m. Werkgelegenheidsgraad (15-64)
Brussel
Totaal
53,8%
Mannen
59,2%
Vrouwen
48,6%
Laaggeschoold
32,9%
Middengeschoold
50,5%
Hooggeschoold
77,0%
15-24
17,7%
25-54
65,3%
55-64
45,0%
Belgen
54,6%
Overige EU-staatsburgers
64,7%
Niet-EU-staatsburgers1
33,8%

-1,0
-2,0
0,0
-1,8
-2,1
0,2
0,4
-3,1
4,4
-0,3
0,7
-4,8

Vlaanderen
71,8%
77,0%
66,4%
52,0%
74,0%
83,8%
67,1%
85,2%
38,9%
72,7%
68,5%
46,3%

-0,3
-0,4
-0,3
-1,3
-0,1
-0,3
-0,8
-0,4
0,7
-0,2
-1,6
1,9

Wallonië
62,2%
68,7%
55,8%
43,1%
62,9%
80,8%
54,6%
74,5%
36,9%
63,4%
58,9%
33,8%

0,1
-0,2
0,3
-0,5
-0,1
0,9
-0,2
-0,3
1,8
0,2
0,0
1,0

België
67,3%
73,0%
61,5%
47,3%
68,9%
82,0%
60,5%
79,8%
38,7%
68,7%
65,1%
39,6%

-0,3
-0,5
-0,1
-1,2
-0,2
0,1
-0,5
-0,7
1,4
-0,1
0,1
-0,8

-0,9
-1,8
-0,1
-1,7
-1,8
0,3
1,2
-2,7
4,4
-0,2
0,5
-5,1

Vlaanderen
66,2%
70,9%
61,3%
42,0%
70,2%
83,8%
29,4%
85,0%
38,9%
66,9%
64,9%
43,6%

-0,1
-0,2
0,0
-0,7
-0,2
-0,3
0,6
-0,4
0,7
0,1
-2,0
1,6

Wallonië
57,0%
62,8%
51,2%
35,1%
60,1%
80,7%
22,9%
74,1%
36,9%
57,7%
57,0%
32,3%

0,2
-0,1
0,6
-0,2
0,2
0,9
0,9
-0,4
1,8
0,3
0,2
1,8

België
61,9%
67,1%
56,7%
38,4%
65,6%
82,0%
26,0%
79,3%
38,7%
63,0%
62,2%
37,4%

-0,1
-0,3
0,2
-0,7
-0,1
0,1
0,8
-0,7
1,4
0,1
-0,1
-0,8

Bron: ADSEI (EAK).
1
Gebaseerd op de nationaliteit van de persoon en niet op zijn herkomst.

De opsplitsing naar geslacht laat zien dat er bij de vrouwen enkel in Vlaanderen een afname van
de werkgelegenheidsgraad merkbaar is, met een daling van 0,3 procentpunt tot 66,4 %, al moet
hierbij worden opgemerkt dat de arbeidsparticipatie van de vrouwen in deze regio nog steeds
meer dan 10 procentpunten voorsprong heeft op die in Wallonië en Brussel. Hoewel deze laatsten
respectievelijk een stijging tot 55,8 % (+0,3 p.p.) en een stabilisatie op 52,5 % vertoonden, is het
misschien nog te vroeg om te spreken van een convergentie tussen de gewesten. Het Belgische
gemiddelde daalde licht, met 0,1 procentpunt, tot 61,5%.
De situatie van de laaggeschoolden, die een trendmatig dalende werkgelegenheidsgraad vertonen
en die in 2010 tekenen van herstel vertoonde, verslechterde wederom in 2011, met een daling
van 0,5 procentpunt in Wallonië, 1,3 procentpunt in Vlaanderen en 1,8 procentpunt in Brussel tot
respectievelijk 43,1 %, 52,0 % en 39,6 %. Sinds 2008 is de werkgelegenheidsgraad bij de
laaggeschoolden in Brussel, het gewest met de minst goede uitgangspositie en bovendien ook
met een relatief grote kwetsbare bevolking, gedaald met maar liefst 3,8 procentpunt, terwijl
Vlaanderen en Wallonië de achteruitgang tot 1,4 procentpunt hebben kunnen beperken.
Gemiddeld gaan de laaggeschoolden in België als geheel er van alle deelgroepen het meest op
achteruit in 2011, met een daling van de werkgelegenheidsgraad met 1,2 procentpunt tot 47,3 %.
Aan het andere uiteinde van het spectrum is er, met een gemiddelde Belgische
werkgelegenheidsgraad van net 82,0 %, wel nog een lichte verbetering zichtbaar bij de
hooggeschoolden. Wat de gewestelijke verdeling hiervan betreft, vertoonde enkel Vlaanderen
een achteruitgang van de werkgelegenheidsgraad met 0,3 procentpunt tot 83,8 %, tegen een
stijging met 0,2 procentpunt in Brussel tot 77,0 % en met 0,9 procentpunt tot 80,8 % in Wallonië.
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Het feit dat deze groep minder sterk werd getroffen door de crisis, impliceert een toegenomen
dualiteit inzake opleidingsniveaus op de arbeidsmarkt.
De jongeren - hier gedefinieerd als de 20- tot 29-jarigen -, die eveneens zwaar werden getroffen
door de crisis, vertoonden opnieuw een dalende werkgelegenheidsgraad. In Vlaanderen en
Wallonië daalde deze met respectievelijk 0,8 procentpunt en 0,2 procentpunt tot 67,1 % en
54,6 %. In Brussel, waar deze groep nochtans in grote mate overlapt met de laaggeschoolden,
werd echter een lichte verbetering opgemerkt, met een stijging van 0,4 procentpunt tot 46,7 %.
Het gemiddelde Belgische niveau daalt, door het gewicht van Vlaanderen en Wallonië, met
0,5 procentpunt tot 60,5 %. De groep van de 15-24-jarigen vertoont een positiever beeld, met een
verbetering in alle gewesten in 2011, maar vooral in Brussel, waar de werkgelegenheidsgraad van
deze groep met maar liefst 1,2 procentpunt stijgt tot 17,7 %. Het Vlaams en Waals gewest stijgen
in dezelfde leeftijdscohorte tot respectievelijk 29,4 % (+0,6 p.p.) en 22,9 % (+0,9 p.p.). Het is
echter niet vanzelfsprekend om de situatie bij deze groep jongeren als problematisch te
bestempelen, aangezien velen in deze bevolkingsgroep nog steeds studeren en derhalve
investeren in hun toekomstige arbeidsmarktpositie. Daarom is het nuttiger te kijken naar de
cijfers van de "nieuwe" groep jongeren, zoals geïdentificeerd in het kader van de EU2020strategie. Men kan wel vastgestellen dat jongeren in het buitenland relatief vaker studies en
(deeltijds) werk combineren, terwijl die cultuur in België minder aanwezig is, zoals blijkt uit het
feit dat de Belgische werkgelegenheidsgraad van 26,0 % bij de 15-24-jarigen 7,3 procentpunt
onder het EU-gemiddelde ligt en zelfs 10,6 procentpunt indien vergeleken wordt met de EU15.
Voor de 20- tot 29-jarigen, daarentegen, met een werkgelegenheidsgraad van 60,5 %, ligt België
heel wat dichter bij het Europese gemiddelde van 61,2 %.
De 55 tot 64-jarigen doen het al een tijdje beter op de arbeidsmarkt, met
werkgelegenheidsgraden die zelfs tijdens de crisis bleven stijgen. In 2011 zet deze beweging zich
verder met een verhoging van maar liefst 4,4 procentpunt tot 45,0 % in Brussel. Brussel scoort
traditioneel relatief hoog in deze bevolkingsgroep, terwijl Vlaanderen en Wallonië op een lager
niveau presteren, met respectievelijk 38,9 % (+0,7 p.p.) en 36,9 % (+1,8 p.p.). Gemiddeld kwam de
Belgische werkgelegenheidsgraad voor deze groep uit op 38,7 %, een stijging met 1,4 procentpunt
op jaarbasis, in contrast met de algemene daling van 0,3 procentpunt voor de
werkgelegenheidsgraad van de 20 tot 64-jarigen.
De niet-EU-staatsburgers leveren dan weer een minder positief beeld op, met een daling van de
Brusselse werkgelegenheidsgraad met maar liefst 4,8 procentpunt, terwijl de situatie in
Vlaanderen en Wallonië verbeterde met respectievelijk 1,9 en 1,0 procentpunt tot 46,3 % en
33,8 %. De werkgelegenheidsgraad groeide dus het sterkst in de regio die reeds de hoogste graad
terzake had. Een vergelijking met de situatie bij het uitbreken van de crisis geeft een ander beeld,
met een stabiele situatie in Wallonië, een lichte achteruitgang in Vlaanderen en een sterke daling
met 5,6 procentpunt in Brussel. Hierbij moet opgemerkt worden dat zeker dit verloop in Brussel
deels het gevolg kan zijn van bewegingen binnen de foutenmarge15. Er zijn echter vrijwel zeker
ook verbanden te leggen met de aard van de arbeidsvraag en het beschikbare arbeidsaanbod in
het Brussels gewest, waar de dienstensector voornamelijk nood heeft aan hoogopgeleiden die
relatief schaars zijn op de Brusselse arbeidsmarkt, waardoor Brusselse bedrijven deze krachten
werven in Vlaanderen en Wallonië. Hoewel de twee grootste gewesten een vooruitgang tonen, is
de grootte van de Brusselse terugval van die aard dat ook het nationale gemiddelde voor niet-EUstaatsburgers in 2011 negatief wordt, met een terugval van 0,8 procentpunt tot 39,6 %. Op EUniveau valt op dat de terugval sinds 2008 in deze bevolkingsgroep nog sterker was (-4,8 p.p. t.o.v.
-2,5 p.p. in België), maar dat de absolute niveaus hoger liggen, met een werkgelegenheidsgraad
van 58,0 %. Het verschil tussen de arbeidsparticipatie van de bevolking met Belgische nationaliteit
en die van de niet-EU-bevolking bedroeg in 2011 29,1 procentpunt, op Zweden na het hoogste in
15

Volgens de ADSEI is het betrouwbaarheidsinterval voor de 15-64-jarigen in Brussel in 2011 [51,6 % - 56,0 %]. Voor
Vlaanderen en Wallonië is dit respectievelijk [65,5 % - 66,7 %] en [56,0 % - 57,8 %]. België als geheel heeft [61,4 % 62,4 %] als betrouwbaarheidsinterval.
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de EU. De kloof is met 0,7 procentpunt gegroeid sinds 2010 en is daarmee steeds verder
verwijderd van de door België aanvaarde doelstelling van 16,5 procentpunt in het kader van de
EU2020-strategie. Dit is eens te meer een indicatie dat, naast andere onmiskenbaar noodzakelijke
initiatieven, het beleid inzake diversiteit en gelijkheid dient voortgezet of zelfs geïntensiveerd te
worden.
Het algemene beeld dat uit deze gewestelijke analyse naar voren komt is niet positief voor
Brussel, dat een achteruitgang vertoonde in enkele reeds kwetsbare groepen, al moet opgemerkt
worden dat de ouderen in dit gewest een goede prestatie neerzetten. Ook blijkt uit de cijfers dat
de Waalse werkgelegenheidsgraden relatief resistent zijn tegen de nieuwe conjunctuurvertraging,
waardoor de gemiddelde verandering voor dat gewest zelfs licht positief blijft in 2011. Dit zorgt
voor een ondersteuning van de Belgische cijfers alsook een lichte convergentie naar de Vlaamse
werkgelegenheidsgraden.
Het beeld van een resistentere Waalse arbeidsmarkt komt ook naar voren in een recente studie16
op basis van DynaM-cijfers17 tot en met 2010, die weergeeft dat de Waalse arbeidsmarkt de
recente crisis beter doorstaat, ondanks een lagere werkzaamheid en een hogere werkloosheid
aan de aanbodzijde. De Waalse economie steunt dan ook verhoudingsgewijs in grotere mate op
de werkgelegenheid in de overheidssector en de gezondheidszorg, wat het verloop ervan onder
invloed van de conjunctuurschokken stabiliseert. De industrie en de commerciële
dienstensectoren zouden in Wallonië namelijk een grote ondernemingsdynamiek18 kennen en
een groot aandeel KMO's tellen, wat zorgt voor een sterke jobcreatie. Traditionele sectoren als de
chemie en de farmacie blijken het goed te doen, maar het zijn vooral de diensten aan bedrijven
en de handel die in grote mate nieuwe ondernemingen en jobs voortbrengen. De onderzoekers
concluderen dat het vooral de combinatie van een grote publieke sector en een aantal
dynamische industriële en commerciële sectoren is die maakt dat de Waalse arbeidsmarkt zich de
voorbije jaren zo weerbaar heeft vertoond en dat de jobdynamiek onmiddellijk aanzwengelt bij
nieuwe tekenen van economische heropleving. Het onderzoek kwalificeert Wallonië dan ook als
een jonge economie met heel wat groeipotentieel. Hierbij moet evenwel de kanttekening worden
gemaakt dat veel van de nieuwe jobs in de branche "diensten aan bedrijven" in belangrijke mate
gesubsidieerd worden door de overheid.
Vlaanderen laat volgens ditzelfde onderzoek een ander beeld zien, met een hoge
werkgelegenheids- en een lagere werkloosheidsgraad, maar ook een minder toekomstgerichte
arbeidsmarkt. Vooral de vraagzijde zou volgens de onderzoekers minder dynamisch zijn dan in de
overige regio's, met zowel een lager aandeel startende als een lager aandeel kleine
ondernemingen. Bovendien ligt de jobcreatie in de meeste sectoren eerder laag, wat bij
economische terugval sneller in netto jobverliezen resulteert en bij heropleving in een minder
dynamische netto banengroei. In tegenstelling tot Wallonië steunt Vlaanderen meer op haar
industrie, waaronder takken als textiel en assemblage, die aan intense internationale concurrentie
blootstaan en gevoeliger zijn voor conjunctuurbewegingen. De constante afname van het belang
van de werkgelegenheid in de industrie weegt volgens de onderzoekers op de Vlaamse
arbeidsmarktprestaties, terwijl de netto banengroei bij de niet-commerciële diensten, zoals de
gezondheidszorg, en de dienstencheques niet voor een volledige compensatie kan zorgen. De
Vlaamse arbeidsmarkt wordt door de onderzoekers dan ook beschreven als minder weerbaar in
perioden van economische terugval, en minder snel opverend tijdens periodes van herstel.

16
17

18
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"De regionale jobdynamiek in tijden van crisis en heropleving. Een vergelijkende analyse van Brussel, Vlaanderen
en Wallonië.", Caroline Vermandere, Karen Geurts en Ludo Struyven, april 2012, HIVA - KU Leuven.
Dit is een administratieve databank, ontwikkeld door het HIVA - KU Leuven en de RSZ, op basis van de databanken
van de RSZ en de RSZPPO die ruim 99% van de loontrekkende werkgelegenheid in beeld brengt. Belangrijk om
hierbij op te merken is dat de cijfers zijn gebaseerd op jobs bij werkgevers en niet op de inwonenden van een
bepaalde regio.
Ondernemingsdynamiek verwijst naar het geheel van startende en stoppende bedrijven dat voor vernieuwing in
het bedrijvenbestand zorgt.

Voor de Waalse en de Vlaamse arbeidsmarkten, waar de jobs in grote mate worden bezet door
inwonenden van de regio in kwestie, is het beeld dat uit deze studie naar voren komt enigszins
overeenkomstig met de resultaten van de EAK. Voor Brussel bestaat die overlap van inwoners en
jobs in een bepaalde regio minder, aangezien pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië er een
belangrijk deel van de jobs bezetten, waardoor de resultaten voor Brussel vertekend zijn. Om een
correct beeld te krijgen is het dan ook noodzakelijk om naar de EAK-gegevens te kijken, aangezien
deze zich baseren op de woonplaats van de geïnterviewde personen. De Brusselse arbeidsmarkt
wordt in de studie beschreven als klein, weerbaar en dynamisch, met meer dan 90 % van de
werkgelegenheid die zich in de dienstensector situeert en een groot aantal startende en
stoppende ondernemingen met een sterke netto-aangroei van de werkgelegenheid. Ook wordt de
aanwezigheid van grote instellingen inzake gezondheidszorg en onderwijs en van belangrijke
overheidsadministraties bestuur aangehaald als stabiliserende factor voor de werkgelegenheid.

3.2. Werkloosheid
In Europese context doet België het goed inzake werkloosheid, zoals blijkt uit een vergelijking van
de procentuele stijging van het aantal werklozen sinds het eerste kwartaal van 2008. Daar waar
België in het laatste kwartaal van 2011 amper 2,5 % meer werklozen heeft dan aan het begin van
de crisis en er reeds sinds 2010 een licht negatieve tendens is, worden in Spanje en Griekenland
stijgingen rond de 150% genoteerd.
Vergelijkbaar met het verloop van de werkgelegenheid, heeft de crisis reeds langer een invloed op
het Ierse en Spaanse werkloosheidsverloop, maar lijkt de stijging, na een initiële spurt op het
einde van 2008 en in het begin van 2009, relatief vlak te zijn verlopen sinds eind 2009.
Respectievelijk telden zij in 2011 ongeveer 300 000 en 5 miljoen werklozen. In Griekenland is de
stijging in de loop van 2010 pas echt op gang gekomen, maar de procentuele stijging is op het
einde van 2011 reeds groter dan de Spaanse en er is geenszins een teken van verbetering
zichtbaar. In 2011 lag het aantal werklozen in Griekenland op ongeveer 875 000.
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Grafiek 8 - Verloop van de werkloosheid
(indexcijfers van het aantal werklozen, eerste kwartaal van 2008 = 100; seizoengezuiverde gegevens)

Bron: EC (EAK).

Van de buurlanden deed opnieuw enkel Duitsland het beter, met een netto daling van het aantal
werklozen vanaf 2010 die ondertussen bijna 33% bedraagt ten opzichte van het eerste kwartaal
van 2008. Duitsland telde in 2011 gemiddeld nagenoeg 2,5 miljoen werklozen, meer dan een half
miljoen minder dan voor de crisis. Nederland en Frankrijk laten een - in Europese context gematigde stijging van respectievelijk 56 % en 33 % zien. Deze twee landen telden in 2011
respectievelijk 380 000 en 2,6 miljoen werklozen. De stijging van de werkloosheid in de EU wordt
ook bij de werkloosheidscijfers enigszins geremd door de daling in Duitsland. Geen enkel ander
Europees land slaagt er in een gelijkaardige prestatie neer te zetten. Het EU-gemiddelde eindigt in
het vierde kwartaal van 2011 dan ook met een stijging van 43 % sinds het begin van 2008.
Hiermee zit het wel opnieuw dicht in de buurt van de piek uit het eerste kwartaal van 2010. In
2011 waren bijna 23 miljoen mensen werkloos in de EU.
Een factor die de stijging van de werkloosheid enige tijd (licht) kan gedempt hebben, zeker in de
West-Europese landen, is de omkering van de arbeidsmigratie binnen de EU, die in de jaren
voorafgaand aan de crisis voornamelijk van oost naar west verliep. Veel van deze migranten, die
vaak in sterk conjunctuurgevoelige sectoren werken, keren na een ontslag naar hun thuisland
terug, waardoor zij niet verschijnen in de werkloosheidsstatistieken van het gastland. Deze intraEU mobiliteit stijgt nog steeds. Naarmate de crisis langer duurt, blijkt ook de migratie van het
sterk getroffen zuiden van Europa naar het stabielere noorden toe te nemen. Op dit moment is
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het een voornamelijk marginaal fenomeen, maar naar de toekomst toe zou deze factor geleidelijk
aan gewicht winnen, wat de aanpassingen binnen de EU kan vergemakkelijken.
In België daalde de geharmoniseerde werkloosheidsgraad, in overeenstemming met het verloop
van het aantal niet-werkende werkzoekenden, in 2011 sterk tot 7,2 % van de overeenstemmende
beroepsbevolking, terwijl die in 2010 nog met 0,4 procentpunt was gestegen tot 8,4 %. Bij deze
opvallende daling moet de opmerking gemaakt worden dat er in 2011 een methodologische
wijziging19 is doorgevoerd in de Belgische versie van de EAK, die er voor heeft gezorgd dat er bij
de resultaten mogelijk een verschuiving heeft plaatsgevonden van de werkloosheid naar de
inactiviteit. Omwille van deze gegevensproblemen focussen we ons in de commentaar eerder op
de cijfers die stabiel zijn gebleven of zelfs licht zijn gestegen ten opzichte van 2010 en op de
verschillen tussen de gewesten in 2011.
Tabel 5 - Geharmoniseerde werkloosheidsgraden in de gewesten
(in procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking, (15-64-jaar))
Brussel
2010 2011
17,4 17,1
16,9 18,4
18,0 15,5

Vlaanderen
2009 2010 2011
5,0
5,2
4,3
5,0
5,2
4,2
5,0
5,1
4,4

2009
11,2
10,7
11,9

Wallonië
2010 2011
11,5
9,5
10,9
9,0
12,2 10,1

2009
8,0
7,8
8,1

België
2010
8,4
8,2
8,6

2011
7,2
7,2
7,2

Totaal
Mannen
Vrouwen

2009
15,9
15,9
15,8

Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

26,3
18,4
8,6

30,0
19,1
9,0

30,5
19,3
8,5

8,1
5,1
3,1

9,6
5,1
3,0

8,6
3,9
2,6

18,6
11,8
5,6

19,6
12,1
5,5

16,6
10,3
4,3

13,7
8,1
4,5

15,4
8,2
4,5

14,1
6,8
3,8

15-24 jaar
25-54 jaar
55-64 jaar

31,7
15,2
9,2

39,7
16,3
9,2

35,3
16,8
6,5

15,7
3,9
4,3

15,6
4,2
4,0

12,7
3,5
3,4

30,5
9,7
5,4

30,0
10,3
4,6

25,2
8,5
4,4

21,9
6,8
5,1

22,4
7,3
4,6

18,7
6,4
4,0

Belgen
Overige EUstaatsburgers
Niet-EU-staatsburgers

15,1

16,9

15,6

4,5

4,7

3,8

10,5

10,9

9,1

7,1

7,5

6,3

10,3
33,0

11,9
32,3

12,5
35,6

8,6
21,6

8,8
24,7

8,2
19,9

13,8
38,9

12,2
38,7

10,3
29,4

11,0
29,5

11,0
30,6

10,3
27,8

Bron: ADSEI (EAK).

In Brussel was in 2011 17,1% van de beroepsbevolking werkloos, in Wallonië 9,5% en in
Vlaanderen 4,3%. De werkloosheidsgraad daalde in 2011 overal. De enige stijgingen of
stabiliseringen ten opzichte van 2010 zijn in het Brussels gewest te vinden.
Bij de Brusselse mannen blijft de werkloosheid in procenten van de beroepsbevolking stijgen met
1,5 procentpunt tot 18,4 %. Met het neerwaartse effect van de methodologische verandering in
het achterhoofd kan gesteld worden dat de situatie sterk verslechterd is ten opzichte van 2010. In
vergelijking met de andere gewesten zit Brussel hoog, met een werkloosheidsgraad die
7,6 procentpunt boven die van Wallonië ligt en zelfs 12,8 procentpunt boven de Vlaamse
werkloosheidsgraad in deze bevolkingsgroep. Bij de vrouwen zijn de verschillen een fractie
19

De reeksbreuk is het gevolg van een verandering aan de vraagstelling die werd doorgevoerd wegens opmerkingen
van Eurostat op de vroegere formulering en de daaruit voortvloeiende harmonisatieproblemen. Tot en met 2010
stelde men de vraag als volgt: "Zoekt u een betrekking of betaalde activiteit?". De vraag werd vanaf 2011
veranderd naar: "Heeft u tijdens de referentiemaand, dus de referentieweek en de drie weken die voorafgaan
samen, een betrekking of betaalde activiteit gezocht?". Dit impliceert dat een reeks mensen die voorheen als
werkzoekend werden beschouwd, voortaan als inactief worden geregistreerd. Het belang van deze correctie in de
vraagstelling moet echter ook gerelativeerd worden: het verloop van de geharmoniseerde werkloosheidsgraad
blijft goed aansluiten bij de ontwikkelingen bij de geregistreerde werkloosheidsgraad, zij het op een ander niveau.
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kleiner, maar nog steeds sterk aanwezig. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Brussel het
enige gewest is waar de werkloosheidsgraad voor de vrouwen lager ligt dan die van de mannen.
De oorzaak hiervoor is, net als bij de werkgelegenheidsgraden reeds werd aangehaald,
waarschijnlijk zowel te vinden in het relatief grote belang van de dienstensectoren in Brussel, als
in de ontoereikende kwalificaties van de mannelijke bevolking. Op Belgisch niveau resulteert dit
alles in een werkloosheidsgraad voor zowel de mannen als de vrouwen van 7,2 %. Deze gelijkheid
kan, ceteris paribus, als een positieve ontwikkeling gezien worden, gegeven het feit dat vrouwen
in het verleden een hogere werkloosheidsgraad dan mannen kenden.
Ook bij de laag- en middengeschoolden is er in Brussel een toename tot respectievelijk 30,5 %
(+0,5 p.p.) en 19,3 % (+0,2 p.p.). Beide graden zijn in dat gewest ook duidelijk hoger dan in de
overige twee gewesten. Vooral Vlaanderen zet hier zeer goede prestaties neer, maar ook
Wallonië zit ver onder de Brusselse niveaus. Een verklaring hiervoor is opnieuw de relatief sterke
vraag naar hooggeschoolde arbeidskrachten, waarop de in Brussel wonende bevolking
onvoldoende is afgestemd. Gemiddeld is in België 14,1 % en 6,8 % van respectievelijk de laag- en
de middengeschoolde beroepsbevolking werkloos. De hooggeschoolden presteren sterk beter,
met een Belgisch gemiddelde van 3,8 %, maar ook hier zijn dezelfde gewestelijke verschillen terug
te vinden.
De opsplitsing naar leeftijd laat zien dat de Brusselse werkloosheid zich voornamelijk situeert bij
de jongeren van 15 tot 24 jaar, die met 35,3 % een werkloosheidsgraad hebben die meer dan
10 procentpunt hoger ligt dan haar Waalse tegenhanger en meer dan 20 procentpunt hoger dan
de Vlaamse. Bij de werkloosheidsgraad van de jongeren moet opgemerkt worden dat het
percentage actieven in deze groep relatief klein is, aangezien velen nog op de schoolbanken
zitten. Het zijn dan ook vooral de jongeren die geen job hebben, die niet naar school gaan en die
geen opleiding volgen (de zogenaamde "NEET"20), die een probleemgroep vormen. In 2010 viel
10,9 % van de 15-24-jarigen in deze groep in België, tegen 12,8 % in de EU als gemiddelde. Ook de
25-54-jarigen doen het in Brussel minder goed dan in beide andere gewesten. Deze laatste groep,
waarin het leeuwendeel van de werkende bevolking zich situeert, vertoont bovendien ten
opzichte van 2010 een stijging van de werkloosheidsgraad met 0,5 procentpunt tot 16,8 %. De
Belgische werkloosheid bedraagt 18,7 % voor de jongeren en 6,4 % voor de 25-54-jarigen. Zowel
in Brussel als in Wallonië is de situatie bij de 55-64-jarigen beter dan bij de overige groepen, met
werkloosheidsgraden van respectievelijk 6,5 % en 4,4 %. In Vlaanderen is er nagenoeg geen
verschil met de 25-54-jarigen. De lage werkloosheidsgraad bij de 55-64-jarigen kan ook een gevolg
zijn van het feit dat een groot aandeel van de bevolking in deze leeftijdscohorte niet meer actief
op zoek is naar een betrekking en in het statuut van inactieve valt.
De Brusselse niet-EU-staatsburgers vertonen, ondanks de reeds vermelde methodologische
wijziging, een stijging van hun werkloosheidsgraad met 3,3 procentpunt tot 35,6 %, wat 6
procentpunt boven het niveau in Wallonië en bijna 16 procentpunt boven dat in Vlaanderen ligt.
De hoge werkloosheid voor deze groep is voor Brussel des te belangrijker, gegeven het grote
aandeel in de bevolking aldaar, zoals ook blijkt uit een recente VDAB-studie. 21

20
21
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NEET: "Not in education, employment, or training".
"Kansengroepen in kaart - Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt", 2de editie, mei 2012, VDAB.

3.2.1.

Regionale dispariteit van de werkloosheidsgraden

In Europese context lag de Belgische werkloosheidsgraad in 2011 (7,2 %) hoger dan in Nederland
en Duitsland (respectievelijk 4,4% en 6,0%), lager dan in Frankrijk (9,3 %) en ook onder het EUgemiddelde van 9,7 %. Net als in België kunnen achter de gemiddelden van de overige Europese
landen grote regionale verschillen schuil gaan als gevolg van locale mismatch inzake de vraag naar
en het aanbod van arbeidskrachten en een gebrek aan mobiliteit tussen regio's. De internedispariteitsindex inzake werkloosheidsgraden geeft een indicatie van deze intranationale
verschillen. De indexcijfers geven aan dat België in 201022 niet enkel een hogere dispariteitsgraad
kent dan de buurlanden en het EU-gemiddelde, maar dat deze ten opzichte van 2005 ook licht is
toegenomen, terwijl ze in de buurlanden en de EU als geheel afnam. Terwijl de Spaanse dispariteit
sinds 2005 daalde met 3,7 tot 26,5, is die in Griekenland met een afname van 8,8 veel sterker
gedaald tot 9,5. De algemene daling is waarschijnlijk het gevolg van de impact die de crisis had op
de beter presterende, maar vaak conjunctuurgevoeligere regio's. De sterke stijging van de aldaar
geregistreerde werkloosheidsgraden, zoals ook het geval was voor Vlaanderen in België, hielp om
de dispariteit binnen de landen tijdens de crisis te verkleinen.
Grafiek 9 - Interne dispariteit1 en werkloosheidsgraden in de EU
(in procenten)

Bron: EC(EAK).
1
Van de landen waarvoor de maatstaf beschikbaar is.

22

2010 is hiervoor het laatste beschikbare jaar. De gebruikte gegevens hebben betrekking op niveau NUTS2 (dit
stemt in België overeen met de provincies). De index wordt uitgedrukt als de variatiecoëfficiënt van de
werkloosheidsgraad van de NUTS2-entiteit, vermenigvuldigd met 100. De variatiecoëfficiënt is de ratio tussen de
(gewogen) standaarddeviatie van de NUTS2 werkloosheidsgraden, vergeleken met de nationale
werkloosheidsgraad, en de nationale werkloosheidsgraad.
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3.2.2.

Ontwikkeling van de langdurige werkloosheid

De langdurige werkloosheid, die onder invloed van de crisis fors was toegenomen, zowel in België
- waar de toename zich enkel concentreerde bij de 50-plussers - als in de EU, wordt hier berekend
door het aantal werkzoekenden te relateren aan de totale bevolking op arbeidsleeftijd en niet aan
de beroepsbevolking, aangezien deze laatste zelf door de economische conjunctuur beïnvloed
wordt, wat de conclusies kan vertekenen. In het eerste semester van 2008, voor de crisis een
impact begon te hebben op de Belgische arbeidsmarkt, was volgens deze aldus berekende
werkloosheidsratio 4,5 % van de bevolking op arbeidsleeftijd werkzoekend. In 2009 liep dit op tot
5,2 %, hoofdzakelijk als gevolg van de instroom van nieuwe werklozen die werd veroorzaakt door
het grotere aantal ontslagen en het niet-verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, alsook
door de komst op de arbeidsmarkt van afgestudeerde jongeren die geen baan hadden gevonden.
Het deel van de kortstondig (minder dan 6 maanden) werkloze bevolking op arbeidsleeftijd nam
hierdoor toe van 1,5 tot 2,1 %, terwijl de weerslag op de overige naar werkloosheidsduur
opgesplitste groepen nog beperkt bleef. Naarmate de crisis langer duurde en de kansen op werk
slonken, veranderde dit: werkzoekenden bleven geleidelijk aan langer werkloos, wat ook bleek uit
de aangroei van alle groepen met een werkloosheidsduur van ten minste zes maanden. De
verlenging van de gemiddelde werkloosheidsduur vormde aldus de belangrijkste verklaring voor
de verdere stijging van de totale werkloosheidsratio, die in de eerste helft van 2010 opliep tot 5,7
%. In 2011 kenterde de situatie, met een daling van de werkloosheidsratio als gevolg van een
daling in alle subgroepen. Zeker de daling met 0,3 procentpunt tot 1,4 % van de categorie
langdurig werklozen stemt tot hoop, aangezien deze mensen het verst van de arbeidsmarkt
verwijderd zijn en als gevolg daarvan ook het moeilijkst opnieuw in te schakelen.
Gemiddeld kan voor de Europese Unie tot en met de eerste jaarhelft van 2010 een grotendeels
vergelijkbaar verloop gevonden worden, maar de werkloosheidsratio daalde vervolgens veel
sterker in België dan die in de EU, terwijl die laatste reeds van de aanvang af hoger was. Het
aandeel langdurige werklozen in de EU nam in eerste instantie nochtans minder snel toe dan in
België, wat vorig jaar als een risicofactor voor ons land werd geïdentificeerd. In het eerste
semester van 2011 bleek deze groep in de EU echter met liefst 0,3 procentpunt te zijn
toegenomen tot 1,5% van de bevolking op arbeidsleeftijd. Dit staat in sterk contrast met de
afname in België en toont dus dat de toename in ons land gedurende de crisis - tot op heden niet noodzakelijk moet leiden tot een stijging van de structurele werkloosheidsgraad. Voor de
overige groepen werklozen wordt ook gemiddeld in de EU in de eerste helft van 2011 een daling
opgetekend.
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Grafiek 10- Werkloosheid volgens de werkloosheidsduur in België en in de EU
(gegevens voor de eerste jaarhelft van de beschouwde jaren, in % van de bevolking op arbeidsleeftijd)

Bron: EC(EAK)
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4. MACRO-ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR DE ARBEIDSMARKT
In dit onderdeel worden de middellangetermijnvooruitzichten voor de activiteit, werkgelegenheid
en werkloosheid besproken aan de hand van de halfjaarlijkse economische projecties voor België
die de Nationale Bank van België23 in samenwerking met de Europese Centrale Bank en de andere
nationale centrale banken van het eurosysteem opstelt.

4.1. Activiteit en werkgelegenheid
Volgens de projecties zou de Belgische economie in 2012 duidelijk een positief maar trager
groeitempo aanhouden, met een verderzetting van de vertraging die in de loop van 2011 reeds
zichtbaar werd. Pas in de tweede helft van het jaar zou er een licht herstel optreden, waardoor de
groei in 2012 uiteindelijk nog 0,6 % zou bedragen, tegen 2,0 % in 2011. In 2013 zou het herstel
aan vaart winnen doorheen het jaar dankzij, onder andere, aantrekkende bedrijfsinvesteringen, al
zou de groei met 1,4 % ook in dat jaar ondergemiddeld blijven.
Grafiek 11- Activiteit en werkgelegenheid
(Veranderingspercentages ten opzichte van het voorgaande jaar)

Bronnen: INR, NBB.

De arbeidsmarkt, die met vertraging reageert op de economische ontwikkelingen, was er sinds
begin 2010 opnieuw in geslaagd om een lichte groei neer te zetten, met een duidelijk herstellende
binnenlandse werkgelegenheid die haar maximale groei in het begin van 2011 bereikte. Sindsdien
vertoont het verloop van de werkgelegenheid een duidelijk vertragende groei, met, op jaarbasis,
een dieptepunt van 1,0 % op het einde van 2011. De voorjaarsprojecties laten zien dat de
werkgelegenheidsgroei geremd blijft, met een gedurende heel 2012 verder verzwakkende
arbeidsmarkt. Het zou pas in de eerste helft van 2013 zijn, meer dan een half jaar na het vinden

23 "Economische projecties voor België – Voorjaar 2012", Economisch Tijdschrift van de Nationale Bank van België,

juni.
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van het verwachte nieuw elan op het vlak van economische activiteit, dat ook de arbeidsmarkt
langzaam zou kunnen aanknopen bij een normaal groeitempo.
In jaarcijfers zou die werkgelegenheidsgroei voor 2012 amper 0,3 % bedragen en ook in 2013 blijft
de groei uitermate fragiel, met een groei van 0,4 % op jaarbasis. Concreet komen deze
percentages overeen met een groei van de binnenlandse werkgelegenheid met ongeveer 14 000
banen in 2012 en ongeveer 17 000 in 2013, voornamelijk in de branche "Overige diensten", die de
afgelopen jaren al sterk groeide, in het bijzonder door de sterke banengroei in de
gezondheidszorg. De overheidssector zelf vertoont voor de komende jaren een licht negatieve
werkgelegenheidsgroei. Het is van 1997 geleden dat dit nog eens gebeurde. De
conjunctuurgevoelige sector zou de komende jaren - en in tegenstelling tot 2011 - niet bijdragen
aan de groei.
Tabel 6 - Projecties inzake aanbod van en vraag naar arbeid
(jaargemiddelden, veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
2010

2011

2012r

2013r

Bevolking op arbeidsleeftijd

46,5

38,7

31,2

30,7

Beroepsbevolking
p.m. Geharmoniseerde activiteitsgraad (15-64 jaar)

51,5
67,7

42,5
66,7

38,3
66,9

40,4
67,1

37,8
62,0
67,6

62,3
61,9
67,3

14,3
61,7
67,1

16,5
61,7
67,0

0,7
37,0

0,1
62,2

0,0
14,3

0,0
16,5

Zelfstandigen

6,0

10,2

6,2

4,5

Loontrekkenden
Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken
Overheid en onderwijs
Overige diensten

31,0
6,0
7,0
18,0

52,0
33,1
0,5
18,5

8,1
1,2
-2,4
9,4

12,1
1,0
-0,7
11,7

13,7
8,4

-19,8
7,2

24,0
7,5

23,9
7,7

Nationale werkgelegenheid
p.m. Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad (15-64 jaar)
p.m. Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar)
Grensarbeiders
Binnenlandse werkgelegenheid

Niet-werkende werkzoekenden
1
p.m. Geharmoniseerde werkloosheidsgraad (15-64 jaar)
Bronnen: ADSEI, INR, RVA, NBB.
1
Procenten van de beroepsbevolking, 15-64 jaar.

Aangezien de bevolking op arbeidsleeftijd de komende jaren sneller zou stijgen dan er nieuwe
banen gecreëerd worden, zou de werkgelegenheidsgraad een lichte daling vertonen. Voor de 15
tot 64-jarigen komt dit neer op een werkgelegenheidsgraad van 61,7 % in 2012 en van 67,1 %
voor de 20 tot 64-jarigen. In 2013 zou de situatie voor de 15 tot 64-jarigen ongeveer gelijk blijven,
terwijl de 2020-doelstelling voor de 20 tot 64-jarigen weer wat verder weg zou liggen wegens de
verdere daling tot 67,0 % in dat jaar. Om de doelstelling van 73,2 % tegen 2020 nog te halen zou
voor die leeftijdsgroep dus een groei van net geen procentpunt per jaar noodzakelijk zijn vanaf
2014. Met behulp van de demografische projecties voor 2020 (BFP-ADSEI) kan berekend worden
dat dat overeen komt met de jaarlijkse creatie van ongeveer 75 000 banen vanaf 2014.
Verschillende maatregelen werden reeds ingevoerd om de werkgelegenheidscreatie te stimuleren
en openstaande vacatures op te vullen. Zo zouden de wetswijzigingen omtrent vervroegd
pensioen en de opgevoerde beschikbaarheidscontroles moeten helpen om de stijgende tendens
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van de werkgelegenheidsgraad in de groep 55-plussers ook de komende jaren in stand te houden.
De sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zou moeten bijdragen aan de
stimulering van de transitie van werkloosheid naar werkgelegenheid. De regionalisering van het
arbeidsmarktbeleid zal ook toelaten om beleid te voeren dat meer gericht is op de regiospecifieke
arbeidsmarktproblemen. De maatregelen betreffende de regionalisering van het
arbeidsmarktbeleid, uitgewerkt in het kader van de vorming van de huidige regering, worden in
de volgende box opgelijst.
Regionaliseringsmaatregelen inzake de arbeidsmarkt
De ontwerpverklaring over het algemeen beleid van de regering Di Rupo, die werd vrijgegeven
op 1 december 2011, geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende deelaspecten van de
geplande staathervorming. Dit kader poogt een samenvatting van het luik arbeidsmarkt te geven.
De regels die tot het arbeidsrecht en de sociale zekerheid behoren blijven zeker federaal, evenals
de voorzieningen voor sociaal overleg en het loonbeleid. Wat wordt dan wel geregionaliseerd?
De controle op de beschikbaarheid van de werkzoekenden
De Gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve
en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende
sancties op te leggen24.
Het normatief kader voor regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag,
administratieve controle en sancties blijft federaal.
De Gewesten hebben de mogelijkheid om, tegen betaling, de sanctioneringsbevoegdheid
aan de federale overheid (RVA) uit te besteden.
Op basis van Europese richtlijnen zullen er samenwerkingsakkoorden worden gesloten
om gemeenschappelijke doelstellingen voor de intensiteit van de begeleiding van
werklozen vast te leggen.
Vrijstellingen van beschikbaarheid in geval van studiehervatting of het volgen van een
beroepsopleiding: de Gewesten bepalen autonoom welke studies en beroepsopleidingen
een uitkeringsgerechtigde werkloze met behoud van zijn uitkeringen kan aanvatten en
welke soort werkzoekende voor deze maatregel in aanmerking kan komen. De Gewesten
zullen de soort rechthebbende werkzoekende bepalen na eensluidend advies van de
federale staat. Er zal per Gewest een federale enveloppe worden bepaald. De Gewesten
zijn financieel verantwoordelijk bij overschrijding van de vastgelegde enveloppe.
Het doelgroepenbeleid
Regionalisering van RSZ-kortingen voor doelgroepen en van de activering
werkloosheidsuitkeringen. De bevoegdheid voor structurele RSZ-verminderingen en de
vrijstelling van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing blijft federaal.
De Gewesten krijgen de volle bestedingsautonomie voor de budgetten. Ze zullen het
overgehevelde budget (met inbegrip van de eventuele overschotten) naar goeddunken
kunnen gebruiken voor verschillende vormen van arbeidsmarktbeleid in de brede zin
(maatregelen inzake loonkosten, opleiding en begeleiding van werkzoekenden,
tewerkstellingsprogramma’s, …).
RSZ en RVA blijven de enige administratieve en technische operatoren.
Na de overheveling van deze bevoegdheden zal de federale overheid geen nieuwe
doelgroepen meer invoeren maar zal een beslissingsvrijheid behouden i.v.m. de
maatregelen m.b.t. de loonkost, die onder haar bevoegdheid blijven vallen.
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Opdat deze bevoegdheidsverdeling zou kunnen werken, is het noodzakelijk dat de overheid die de uitkeringen
betaalt ook de sanctie materieel uitvoert.

Regionalisering van de dienstencheques, met behoud op federaal vlak van de aspecten in
verband met het arbeidsrecht, zoals die inzake de arbeidsvoorwaarden in de sector.
Overheveling Ervaringsfonds naar de Gewesten.
De arbeidsbemiddeling
De Gewesten worden bevoegd voor de programma's voor de arbeidsmarktbegeleiding
van leefloners (art. 60 en 61) om ze opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt.
De PWA-bevoegdheid valt onder de autonomie van de Gewesten (Overheveling naar de
Gewesten van de arbeidsbemiddelaars van de PWA’s en van de bijhorende middelen).
Indien de Gewesten beslissen om een PWA-voorziening te behouden, zal de federale
overheid de financiering van de werkloosheidsuitkeringen van de PWA-werknemers
voortzetten, beperkt tot het aantal huidige gerechtigden per gewest. Het systeem zal
gelden voor de langdurige werklozen en zij die ver van de arbeidsmarkt staan.
Regionalisering outplacement: het arbeidsrecht blijft federaal (inzonderheid CAO nrs. 51
en 82), maar de Gewesten worden bevoegd voor de inhoudelijke vereisten die niet in cao
51 en 82 vastliggen, voor de terugbetaling van outplacementkosten aan de bedrijven en
voor het opleggen van sancties aan werkgevers bij gebrek aan outplacement.
Varia
Betaald educatief verlof en industrieel leerlingwezen: het leerlingenwezen gaat naar de
Gemeenschappen, en het betaald educatief verlof gaat naar de Gewesten. Met
betrekking tot het betaald educatief verlof zullen de Gewesten met de Gemeenschappen
een samenwerkingsakkoord moeten sluiten om de opleidingen te organiseren en te
erkennen.
Overheveling van de voorwaarden en financiering voor loopbaanonderbreking in de
openbare sector: regionalisering van de loopbaanonderbreking voor het lokale,
provinciale, communautaire en regionale openbaar ambt, alsook in het onderwijs, met
uitsluiting van contractuele personeelsleden die onder het tijdskrediet vallen.
Economische migratie: regionalisering van de regelgevende bevoegdheid voor
arbeidskaarten A25 en B 26 en de beroepskaart voor zelfstandigen. De werknemer die een
arbeidskaart A in een van de Gewesten krijgt, kan op basis van diezelfde vergunning
eveneens in de twee andere gewesten werken. De zelfstandige die in één gewest een
beroepskaart heeft gekregen kan zijn activiteit niet in een ander gewest vestigen, maar
er wel zijn activiteit uitoefenen.
De beroepsopleiding voor werkzoekenden is één van de grote uitdagingen om de
werkzaamheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhogen. De
beroepsopleiding blijft een gemeenschapsbevoegdheid. Er wordt in de wettelijke
mogelijkheid voorzien voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om programma’s voor
beroepsopleidingen op te zetten in het kader van het werkgelegenheidsbeleid, waarbij
rekening wordt gehouden met het specifieke karakter van Brussel.

25 Bepaalde vreemdelingen hebben na 4 jaar arbeid in loondienst met een arbeidskaart B recht op een arbeidskaart A.

Deze arbeidskaart geeft aan een vreemde werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te
oefenen bij om het even welke werkgever. De kaart is geldig voor een onbeperkte duur.
26 De arbeidskaart B is de arbeidskaart voor arbeidsmigranten: mensen die naar België komen om er te werken in
loondienst. Ze is geldig voor één welbepaalde functie bij één welbepaalde werkgever. Behalve in bepaalde
uitzonderingscategorieën moet de aanvraag worden ingediend terwijl de vreemdeling zich nog in het buitenland
bevindt. De kaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden, maar is wel verlengbaar. De tewerkstelling
mag pas starten op het moment dat de arbeidsvergunning (voor de werkgever) en de arbeidskaart B (voor de
werknemer) effectief werden afgeleverd.
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Overheveling van programma's:
o startbaanovereenkomsten in kader van globale projecten: naar de
Gemeenschappen en Gewesten;
o start- en stagebonus voor de stagiaires uit het alternerend onderwijs: naar de
Gewesten;
o werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen en eenoudergezinnen: naar de
Gewesten;
o overige federale programma’s sociale economie: naar de Gewesten.
Uitzendarbeid:
o alle arbeidsrechtelijke bepalingen die de uitzendarbeid regelen blijven federaal ;
o de Gewesten en de Gemeenschappen worden bevoegd om uitzendarbeid in hun
respectievelijke overheidsdiensten en lokale besturen toe te staan, en de
Gewesten worden bevoegd om in het kader van tewerkstellingstrajecten op
uitzendarbeid een beroep te doen.
Reorganisatie van de beheersstructuur van de RVA
Rekening houdende met de nieuwe bijkomende bevoegdheden van de Gewesten zal de
beheerstructuur van de RVA worden aangepast om een vlotte samenwerking tussen de RVA en
de Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling te garanderen. Daartoe zal elk Gewest
deelnemen aan de vergaderingen van het beheerscomité van de RVA via een vertegenwoordiger
van de Gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
De financiering van de nieuwe bevoegdheden voor de gewesten
de enveloppe "werk" en “fiscale uitgaven” zal verdeeld worden op basis van de op
federaal niveau behouden personenbelasting(PB)-verdeelsleutel. Deze dotatie bestaat
uit 90% van de middelen in verband met de overgehevelde bevoegdheden inzake werk
(de rest gaat in het overgangsmechanisme27) en het saldo, na sanering, van de middelen
in verband met de overgehevelde fiscale uitgaven. Deze dotatie zal volgens de inflatie en
70% van de bbp-groei evolueren.
de verwijzing naar 70% om de middelen aan de groei te koppelen heeft tot doel het
verlies aan ontvangsten van de federale overheid te compenseren dat het gevolg is van
het verlies aan elasticiteit groter dan 1 van de PB-ontvangsten in verhouding tot het bbp
op het bedrag van de PB dat naar de Gewesten gaat.
Responsabiliseringsmechanismen pensioenen
De vergrijzingskosten mogen dan wel vooral op het federaal vlak liggen, toch moeten de
Gewesten en Gemeenschappen meer aan de budgettaire kost van de vergrijzing bijdragen. Men
stelt daarom voor om vanaf 2012, na overleg met de deelstaten, de berekeningsregels van de
bijzondere wet van 5 mei 200328 in werking te stellen om de responsabiliseringsbijdrage van elke
deelstaat vast te leggen. Deze regels zullen, via de nieuwe bijzondere financieringswet, vanaf
2016 op progressieve en lineaire wijze worden aangepast opdat deze bijdrage tegen 2030 gelijk is
aan die die geldt voor het contractueel personeel.

27

28
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De gewesten en gemeenschappen die in eerste jaar van invoering meer/minder middelen zouden krijgen door de
nieuwe financieringswet, betalen/krijgen het verschil terug. Dit bedrag zou 10 jaar nominaal constant gehouden
worden en daarna op 10 jaar worden afgebouwd.
Deze bijzondere wet, gepubliceerd op 15 mei 2003, legde een nieuwe berekeningswijze voor de
responsabiliseringsbijdrage voor de werkgevers van de openbare sector vast.

4.2. Werkloosheid
De werkloosheid, tenslotte, die in de loop van 2011 een sterke afname kende, zou over de gehele
horizon van de projecties opnieuw toenemen. De stijging van het aantal niet-werkende
werkzoekenden zou in 2012 24 000 eenheden bedragen en de werkloosheid zou in 2013 met
nagenoeg hetzelfde aantal eenheden blijven toenemen. Eind 2013 zouden er zo, sinds 2009, over
het geheel genomen meer dan 90 000 werkzoekenden zijn bijgekomen. Gegeven de groei van de
beroepsbevolking zou de toename van het werkloosheidspercentage voor de 15 tot 64-jarigen al
bij al nog beperkt blijven, met een niveau van 7,5 % in 2012 en 7,7 % in 2013, nog steeds 0,6
procentpunt lager dan het niveau in 2010.
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Bijlage – Tabel met structurele indicatoren
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1. WERKGELEGENHEID(1)
(procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd)

Totale werkgelegenheidsgraad 1564 jarigen

Totale werkgelegenheidsgraad 2064 jarigen

Werkgelegenheidsgraad van de
vrouwen

Werkgelegenheidsgraad van de
mannen

Totale werkgelegenheidsgraad in
VTE

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

Doelstelling

2011

61,9

53,8

66,2

57,0

65,5

64,3

EL: 55,6

NL: 74,9

2010

62,0

54,8

66,3

56,7

65,4

64,1

HU: 55,4

NL: 74,7

2009

61,6

55,1

65,8

56,2

65,8

64,5

MT: 55,0

NL: 77,0

2008

62,4

55,6

66,5

57,2

67,1

65,8

MT: 55,3

DK: 77,9

(2000)

(60,5)

(55,0)

(63,9)

(55,9)

(63,2)

(62,1)

(BG: 51,5)

(DK: 76,4)

2011

67,3

58,2

71,8

62,2

69,7

68,6

EL: 59,9

SE: 80,0

2010

67,6

59,2

72,1

62,2

69,6

68,6

MT: 60,1

SE: 78,7

2009

67,1

59,5

71,5

61,7

69,9

69,0

MT: 58,8

NL: 78,8

EU2020: 75% in
2020
BE: 73,2 % in
2020

2008

68,0

30,2

72,3

62,8

71,3

70,3

MT: 59,1

SE: 80,4

VL: 76 % in 2020

(2000)

(65,8)

(59,7)

(69,4)

(61,1)

(67,1)

(66,5)

(BG: 56,5)

(DK: 77,9)

2011

56,7

48,6

61,3

51,2

59,7

58,5

MT: 41,0

SE:71,8

2010

56,5

48,7

61,3

50,6

59,5

58,2

MT: 39,3

DK: 71,1

2009

56,0

49,3

60,5

50,2

59,6

58,4

MT: 37,6

DK: 72,7

2008

56,2

48,4

60,8

50,4

60,1

58,9

MT: 37,4

DK: 74,1

(2000)

(51,5)

(48,9)

(54,7)

(46,4)

(53,9)

(53,6)

(MT: 33,4)

(DK: 72,1)

2011

67,1

59,2

70,9

62,8

71,2

70,1

BG: 60,9

NL: 79,8

2010

67,4

61,0

71,1

62,9

71,3

70,1

LT: 56,8

NL: 80,0

2009

67,2

61,0

70,9

62,3

71,9

70,7

LT: 59,5

NL: 82,4

2008

68,6

62,9

72,0

64,0

74,1

72,7

HU: 63,0

NL: 83,2

(2000)

(69,5)

(61,2)

(72,9)

(65,5)

(72,5)

(70,7)

(BG: 56,1)

(NL: 82,1)

2011

56,8

n.b.

n.b.

n.b.

58,6

58,6

IE: 52,8

SE: 68,0

2010
2009

57,3
56,9

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

58,7
59,1

58,6
59,1

IT: 53,2
MT: 53,1

CY: 67,3
CY: 68,0

2008

57,8

n.b.

n.b.

n.b.

60,5

60,4

MT: 53,3

DK: 70,1

(2000)

(60,5)

(n.b.)

(n.b.)

(n.b.)

(58,0)

n.b.

(IT: 51,7)

(DK: 69,3)

Lissabon: 70% in
2010

Lissabon: 60% in
2010

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

Werkgelegenheidsgraad van de
vrouwen in VTE

2011

47,7

n.b.

n.b.

n.b.

49,4

48,7

MT: 36,8

SE: 62,8

2010
2009
2008
(2000)

47,9
47,4
47,7
(46,6)

n.b.
n.b.
n.b.
(n.b.)

n.b.
n.b.
n.b.
(n.b.)

n.b.
n.b.
n.b.
(n.b.)

49,2
49,4
49,9
(45,4)

48,5
48,7
49,1
n.b.

MT: 35,0
MT: 33,9
MT: 33,5
(MT:31,7)

FI: 61,5
FI: 62,5
LV: 65,0
(DK: 62,2)

Werkgelegenheidsgraad van de
mannen in VTE

2011

66,2

n.b.

n.b.

n.b.

68,3

67,7

IE: 60,0

AT: 75,4

2010
2009

67,0
66,7

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

68,6
69,2

67,8
68,5

LT: 56,7
LT: 59,1

CY: 75,3
CY: 77,1

2008

68,2

n.b.

n.b.

n.b.

71,6

70,7

HU: 63,1

CY: 78,9

(2000)

(74,4)

(n.b.)

(n.b.)

(n.b.)

(71,1)

n.b.

(LV: 60,7)

(CY: 78,9)

2011

26,0

17,7

29,4

22,9

36,5

33,6

EL: 16,3

NL: 63,5

2010

25,2

16,6

28,8

22,0

36,9

34,0

HU: 18,3

NL: 63,0

2009

25,3

19,1

28,6

21,8

38,0

35,0

HU: 18,1

NL: 68,0

2008

27,4

21,0

31,7

22,3

40,8

37,4

HU: 20,0

NL: 69,3

(2000)

(29,1)

(20,3)

(33,7)

(23,6)

(39,9)

(37,0)

(BG: 20,5)

(NL: 68,4)

2011

38,7

45,0

38,9

36,9

49,5

47,4

SI: 31,2

SE: 72,3

2010

37,3

40,6

38,2

35,1

48,4

46,3

MT: 30,2

SE: 70,5

2009

35,3

42,3

35,8

32,7

47,9

46,0

MT: 27,8

SE: 70,0

2008

34,5

39,7

34,3

33,6

47,4

45,6

MT: 29,2

SE: 70,1

(2000)

(26,3)

(34,5)

(25,6)

(25,5)

(37,5)

(36,8)

(SK: 21,5)

(SE: 64,3)

2011

38,4

32,9

42,0

35,1

47,5

44,8

SK: 14,9

NL: 59,8

2010

39,1

34,6

42,7

35,3

47,8

45,1

SK: 14,3

PT: 61,8

2009

38,6

35,1

42,4

34,0

48,9

46,1

SK: 14,3

PT: 62,9

2008

39,7

36,1

42,9

36,1

51,2

48,1

SK: 15,9

PT: 65,8

(2000)

(43,2)

(37,1)

(45,9)

(40,3)

(51,7)

(48,8)

(SK: 17,5)

(PT: 66,8)

Werkgelegenheidsgraad van de
15-24-jarigen

Werkgelegenheidsgraad van de
55-64-jarigen

Werkgelegenheidsgraad van de
laaggeschoolden

67.

Doelstelling

Lissabon: 50 %
in 2010

68.

Werkgelegenheidsgraad van de
niet-EU-onderdanen (2)

Werkgelegenheidsgraad van de
gehandicapten (3)

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

2011

37,4

33,8

43,6

32,3

54,7

54,9

BE: 37,4

CY: 73,1

2010

38,2

38,9

41,9

30,6

55,1

55,2

BE: 38,2

CY: 72,3

2009

38,8

38,8

44,5

28,9

55,4

55,5

BE: 38,8

CZ: 68,2

2008

39,9

39,9

43,8

32,4

58,9

59,2

LU: 37,1

CZ: 72,6

(2000)

(33,3)

(32,3)

(38,1)

(26,7)

(n.b.)

(n.b.)

(BE: 33,7)

(PT: 72,3)

2002

42,6

31,3

45,7

40,6

52,1

49,6

HU: 11,5

SE: 74,2

Doelstelling

2. WERKLOOSHEID(4)
(procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking op arbeidsleeftijd, tenzij anders vermeld)

Totale werkloosheidsgraad

Werkloosheidsgraad bij 15-24jarigen

Werkloosheidsgraad bij 55-64jarigen

Werkloosheidsgraad van de
vrouwen

Werkloosheidsgraad van de
mannen

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

2011
2010

7,2
8,4

17,1
17,4

4,3
5,2

9,5
11,5

9,7
9,6

9,7
9,7

AT: 4,2
AT: 4,4

ES: 21,8
ES: 20,2

2009

8,0

15,9

5,0

11,2

9,2

9,0

NL: 3,4

ES: 18,1

2008

7,0

16,0

3,9

10,1

7,2

7,1

NL: 2,7

ES: 11,4

(2000)

(7,0)

(14,0)

(4,3)

(10,3)

(8,5)

(9,4)

(LU: 2,4)

(SK: 19,1)

2011

18,7

35,3

12,7

25,2

20,6

21,3

NL: 7,6

ES: 46,4

2010
2009
2008
(2000)

22,4
21,9
18,0
(17,5)

39,7
31,7
33,2
(30,7)

15,6
15,7
10,5
(11,3)

30,0
30,5
27,5
(27,0)

20,2
19,6
15,4
(16,1)

20,9
19,9
15,6
(18,3)

NL: 8,7
NL: 6,6
NL: 5,3
(NL: 5,3)

ES: 41,6
ES: 37,8
ES: 24,6
(SK: 36,9)

2011

4,0

6,5

3,4

4,4

6,7

6,8

AT: 3,2

ES: 15,0

2010
2009
2008
(2000)

4,6
5,1
4,4
(3,0)

9,2
9,2
8,0
(5,9)

4,0
4,3
3,6
(2,3)

4,6
5,4
4,7
(3,1)

6,8
6,3
5,2
(7,6)

6,9
6,3
5,1
(7,3)

AT: 2,2
AT: 2,4
AT: 2,1
(RO: 1,1)

2011

7,2

15,5

4,4

10,1

9,8

9,8

NL: 4,4

EE: 16,2
LV: 13,4
DE: 8,5
(DE/SK:
12,7)
ES: 22,3

2010

8,6

18,0

5,1

12,2

9,6

9,7

AT: 4,3

ES: 20,6

2009

8,1

15,8

5,0

11,9

9,1

9,0

NL: 3,4

ES: 18,5

2008

7,6

16,7

4,2

11,5

7,7

7,6

NL: 3,0

ES: 13,1

(2000)

(8,7)

(13,7)

(5,8)

(12,8)

(10,0)

(10,7)

(LU: 3,2)

(ES: 20,4)

2011

7,2

18,4

4,2

9,0

9,7

9,7

LU: 3,9

ES: 21,3

2010

8,2

16,9

5,2

10,9

9,7

9,7

LU: 3,8

LV: 21,9

2009

7,8

15,9

5,0

10,7

9,2

9,1

NL: 3,4

LV: 20,8

2008

6,5

15,5

3,7

8,9

6,7

6,7

NL: 2,5

ES: 10,1

(2000)

(5,8)

(14,2)

(3,2)

(8,5)

(7,3)

(8,3)

(LU: 1,8)

(SK: 19,5)

69.

Doelstelling

70.

Totale werklozenratio

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

2011

4,8

11,1

3,0

6,0

7,1

6,9

AT: 3,2

ES: 16,1

2010
2009
2008
(2000)

5,7
5,3
4,7
(4,6)

11,5
10,4
10,6
(8,9)

3,6
3,4
2,7
(2,9)

7,4
7,1
6,4
(6,4)

7,0
6,6
5,2
(5,8)

6,9
6,4
5,0
(6,4)

LU: 3,0
NL: 2,7
NL: 2,2
(LU: 1,5)

ES: 14,8
ES: 13,2
ES: 8,3
(SK: 13,3)

2011

6,0

7,0

4,3

7,7

9,5

9,1

LU: 4,2

ES: 19,0

2010

7,3

10,9

5,3

9,4

9,3

9,0

DE: 5,1

ES: 17,8

2009

7,1

8,9

5,3

9,5

9,3

8,7

BG: 4,8

ES: 17,1

2008

6,0

10,4

3,7

8,5

7,4

6,9

CZ: 3,1

ES: 11,7

(2000)

(6,2)

(9,0)

(4,3)

(8,7)

(7,6)

(8,3)

(IE: 3,4)

(FI: 18,0)

2011

14,1

30,5

8,6

16,6

16,6

16,7

NL: 6,9

SK: 42,4

2010

15,4

30,0

9,6

19,6

16,1

16,2

RO: 7,2

SK: 44,3

2009

13,7

26,3

8,1

18,6

14,8

14,9

NL: 5,5

SK: 41,7

2008
(2000)

12,5
(11,1)

26,9
(22,9)

7,0
(6,8)

16,2
(15,4)

11,4
(11,6)

11,6
(12,2)

NL: 4,6
(LU: 3,7)

SK: 39,6
(SK: 40,5)

2011

14,4

18,7

10,8

13,4

13,9

13,8

CY: 3,8

ES: 27,8

2009
2008
(2000)

16,2
15,0
(14,1)

19,1
15,6
(15,8)

12,3
13,3
(12,0)

18,4
17,2
(14,5)

13,4
10,1
(10,4)

13,4
10,0
(10,4)

CY: 5,4
NL: 4,7
(NL: 5,0)

ES 23,7
BE: 15,0
(FI: 24,1)

2011
2010

3,7
4,3

10,4
10,3

1,8
2,1

5,3
6,7

4,1
3,8

4,1
3,9

AT: 1,1
AT: 1,1

SK: 9,2
SK: 9,2

2009

3,7

8,9

1,6

6,1

3,0

3,0

DK: 0,6

SK: 6,5

2008

3,5

9,5

1,5

5,5

2,6

2,6

DK: 0,5

SK 6,6

(2000)

(4,0)

(8,52)

(1,9)

(6,9)

(3,5)

(4,1)

(LU: 0,5)

(SK: 10,3)

(procenten van de bevolking op
arbeidsleeftijd)

Werklozenratio bij 15-24-jarigen
(procenten van de overeenstemmende
bevolking)

Werkloosheidsgraad van de
laaggeschoolden

Werklozenratio bij niet-EUonderdanen (5) (procenten van de
overeenstemmende bevolking op
arbeidsleeftijd)

Langdurige-werkloosheidsgraad

(6)

Doelstelling

Spreiding van de regionale
werkloosheidsgraden (7)

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

2010

52,5

-

-

-

54,2

50,8

EL : 9,5

BE : 52,5

2009

51,4

-

-

-

51,2

49,1

DK: 7,4

BE: 51,4

2008

59,9

-

-

-

49,0

47,2

DK: 5,4

BE: 59,9

(2000)

(52,0)

-

-

-

(63,3)

(60,2)

(RO: 11,3)

(IT: 74,3)

71.

Doelstelling

72.

3. ARBEIDSAANBOD

Inactiviteitsgraad

(8)

(procenten van
de bevolking op arbeidsleeftijd)

Arbeidsreserve (9) (procenten van de

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

2011

33,3

35,1

30,8

37,0

27,5

28,8

SE:19,8

MT: 38,4

2010

32,3

33,7

30,1

35,9

27,6

29,0

SE: 20,5

MT: 39,7

2009

33,1

34,5

30,8

36,7

27,6

29,1

DK: 19,8

MT: 40,9

2008

32,9

33,8

30,8

36,4

27,7

29,2

DK: 19,3

MT: 41,2

(2000)

(34,9)

(36,1)

(33,2)

(37,6)

(31,0)

(31,5)

(DK: 20,0)

(MT: 41,8)

2011

4,0

6,7

2,9

5,2

5,2

5,2

EL: 1,8

IT:9,8

2010

2,8

5,4

1,9

3,7

5,0

5,1

PT: 1,4

IT: 9,8

2009

2,7

5,7

1,7

3,6

5,0

5,0

PT: 1,4

IT: 9,6

2008

2,6

n.b.

n.b.

n.b.

5,0

5,0

IT: 10,4

(2000)

(1,9)

(n.b.)

(n.b.)

(n.b.)

(4,4)

(4,0)

EL/PT/LU:
1,5
(CZ: 0,4)

2011

24,3

21,5

25,1

23,6

21,7

18,8

BG: 2,2

NL: 48,5

2010

23,3

19,6

24,0

23,0

21,4

18,6

BG: 2,2

DK: 48,3

2009

22,6

18,6

23,4

22,0

21,0

18,1

BG: 2,1

NL: 47,7

2008

21,9

18,5

22,6

21,5

20,4

17,6

BG: 2,0

NL: 46,8

(2003)

(19,6)

(17,2)

(20,2)

(18,9)

(18,2)

(16,1)

(BG: 2,1)

(NL: 44,6)

2011

42,8

32,7

44,6

42,0

37,1

31,6

BG: 2,4

NL: 76,5

2010

41,5

30,4

43,0

41,9

36,9

31,4

BG: 2,4

NL: 76,2

2009

40,6

29,5

42,3

40,2

36,5

31,0

BG: 2,5

NL: 75,7

2008

40,2

29,2

42,0

39,6

36,2

30,6

BG: 2,4

NL: 75,2

(2003)

(38,0)

(27,4)

(39,6)

(37,8)

(33,6)

(28,7)

(BG: 2,7)

(NL: 74,1)

bevolking op arbeidsleeftijd)

Percentage deeltijdarbeid

(10)

Percentage deeltijdarbeid van
vrouwen (11)

(IT: 8,9)

Doelstelling

Percentage deeltijdarbeid van
mannen (12)

Aandeel van onvrijwillige
deeltijdarbeid(13)

Aandeel van onvrijwillige
deeltijdarbeid van vrouwen(14)

Aandeel van onvrijwillige
deeltijdarbeid van mannen(15)

Aandeel van de banen met
tijdelijke overeenkomsten (16)
(procenten van de gesalarieerde
werkgelegenheid)

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

2011

9,0

12,2

8,6

8,7

8,8

8,1

CZ: 1,8

NL: 24,3

2010

8,3

10,9

8,1

7,9

8,5

7,9

BG: 2,0

NL: 24,2

2009

7,9

9,8

7,8

7,5

8,1

7,4

BG: 1,8

NL: 23,6

2008

7,3

10,2

6,9

7,3

7,6

7,0

SK: 1,3

NL: 22,8

(2003)

(5,8)

(9,0)

(5,8)

(5,0)

(6,2)

(6,1)

(SK: 1,1)

(NL: 21,3)

2011

10,7

30,6

5,4

17,0

25,4

26,1

LU: 9,9

EL: 60,5

2010

11,7

28,7

6,8

17,9

26,1

26,7

BE: 11,4

EL: 54,7

2009

12,3

28,4

6,4

21,3

24,8

25,3

LU: 8,9

BG: 52,7

2008

14,9

29,7

8,2

26,0

24,9

25,3

LU: 9,4

RO: 51,8

(2003)

(19,2)

(31,9)

(13,1)

(29,3)

(16,2)

(18,3)

(NL: 3,4)

(BG: 66,4)

2011

9,2

23,1

4,7

16,0

22,6

23,1

NL: 6,5

EL: 55,5

2010

10,7

23,9

6,3

17,4

23,7

24,0

AT: 10,3

EL: 49,2

2009

11,4

24,9

5,8

20,6

22,7

22,9

NL: 5,8

BG: 48,1

2008

14,2

26,8

7,9

25,7

23,3

23,3

NL: 4,2

BG: 49,0

(2003)

(17,8)

(25,1)

(12,3)

(28,2)

(14,7)

(16,1)

(NL: 2,7)

(BG: 66,7)

2011

17,0

48,6

8,8

21,4

35,7

36,5

DK: 13,7

IT: 69,1

2010

15,8

39,8

9,0

20,2

35,1

36,1

CZ: 11,4

RO: 65,7

2009

16,4

37,5

8,9

24,4

33,5

34,1

CZ: 9,5

RO: 64,2

2008

18,0

36,6

9,6

26,9

31,6

32,4

DK: 9,8

RO: 65,0

(2003)

(26,2)

(49,3)

(17,3)

(35,4)

(22,3)

(26,7)

(CZ: 5,4)

(RO: 68,0)

2011

9,0

14,4

7,6

10,2

14,2

14,0

RO : 1,5

PL : 26,9

2010

8,1

12,3

6,7

9,6

14,0

13,9

RO: 1,1

PL: 27,2

2009

8,2

11,9

6,8

9,9

13,8

13,6

RO: 1,0

PL: 26,4

2008

8,3

12,2

6,9

9,9

14,5

14,1

RO: 1,3

ES: 29,3

(2003)

(8,5)

(9,3)

(7,5)

(9,9)

(13,1)

(12,6)

(RO:2,1)

(ES: 31,8)

73.

Doelstelling

74.

Aandeel van de banen met
tijdelijke overeenkomsten bij
vrouwen (16) (procenten van de

gesalarieerde werkgelegenheid )

Aandeel van de banen met
tijdelijke overeenkomsten bij
mannen (16) (procenten van de
gesalarieerde werkgelegenheid )

Kinderopvang

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

Doelstelling

2011

10,3

14,7

9,0

11,8

14,9

14,6

RO: 1,3

ES: 26,6

2010

9,6

13,3

8,3

11,1

14,8

14,6

RO: 1,0

PL: 27,1

2009

10,2

13,7

8,7

12,1

14,9

14,5

RO: 1,0

ES: 27,3

2008

10,2

13,4

8,9

12,2

15,5

15,0

RO: 1,1

ES: 31,4

(2003)

(11,3)

(10,8)

(10,4)

(12,7)

(14,2)

(13,4)

(RO: 1,7)

(ES: 34,6)

2011

7,7

14,1

6,3

8,7

13,6

13,6

RO: 1,8

PL: 27,5

2010

6,7

11,4

5,3

8,3

13,3

13,3

RO: 1,2

PL: 27,3

2009

6,5

10,2

5,2

8,0

12,8

12,7

RO: 1,1

PL: 26,2

2008

6,6

11,2

5,2

8,0

13,6

13,3

RO: 1,3

ES: 27,7

(2003)

(6,4)

(8,1)

(5,2)

(7,7)

(12,1)

(11,9)

(LU: 2,4)

(ES: 30,0)

2009
2008

27,0
36,0

12,2
22,5

29,0
45,3

29,6
28,2

33,0
33,0

28,0
28,0

PL: 3,0
CZ/SK: 2,0

DK: 73,0
DK: 73,0

(2005)

(39,4)

(26,9)

(45,7)

(33,8)

(30,0)

(25,0)

(CZ/PL: 2,0)

(DK: 73,0)

2009

92,8

85,2

97,1

89,8

90,0

83,0

PL: 38,0

ES: 94,0

meer dan 3 jaar:

2008

94,8

88,5

96,7

94,0

90,0

83,0

PL: 35,0

ES: 95,0

min. 90% in 2010

(2005)

(97,9)

(96,3)

(97,5)

(99,2)

(88,0)

(n.b.)

(PL/PT: 30,0)

(ES: 94,0)

(17)

(procenten van het
overeenstemmende aantal kinderen)

0-2 jaar

3-5 jaar

Lissabon:
minder dan
3 jaar:
min. 33% in 2010

Werkloosheidsval
op lage lonen)

(18)

(aanslagtarief

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

2010

93,0

-

-

-

75,7

75,4

SK: 42,0

BE: 93,0

2009

93,0

-

-

-

75,9

75,4

SK: 42,0

BE: 93,0

2008

85,0

-

-

-

75,6

74,7

SK: 55,0

DK: 89,0

(2001)

(86)

-

-

-

(74,3)

(74,5)

(EE: 48,2)

(DK: 91,0)

75.

Doelstelling

76.

4. ACTIVERING EN OPLEIDING

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

Doelstelling

Aandeel jonge werkzoekenden die
niet hebben genoten van een
begeleide activering (19):

1) na 4 maanden werkloosheid

2009

21,4

22,2

16,7

25,7

2) na 6 maanden werkloosheid

2009

14,4

15,2

6,0

22,1

2009

18,2

13,1

14,5

22,8

1) na 4 maanden werkloosheid

2009

43,7

48,5

35,0

50,9

2) na 6 maanden werkloosheid

2009

30,5

39,4

12,6

45,5

3) na 12 maanden werkloosheid

2009

25,3

27,3

8,3

38,6

Activeringsgraad van langdurig
werklozen (21)

2008

16,3

11,1

22,2

15,2

Aandeel volwassenen zonder
begeleide activering:
3) na 12 maanden werkloosheid
Aandeel jonge werkzoekenden die
geen nieuwe start is aangeboden
in de vorm van opleiding,
herscholing, een job,... (20):

Aandeel volwassenen die geen
nieuwe start is aangeboden:

Lissabon: 25% in
2010

Voortijdige schoolverlating (22)
(procenten van de 18-24-jarigen)

Jongeren met een diploma hoger
secundair onderwijs (23) (procenten
van de 20-24-jarigen)

Aandeel van de 30-34-jarigen met
een universitair of gelijkgesteld
diploma (procenten van de
overeenstemmende bevolking)

Participatie van volwassenen aan
levenslang leren en opleiding (24)

(procenten van de 25-64-jarigen)

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

2011

12,3

18,9

9,6

14,7

n.b.

13,5

CZ: 4,9

MT: 33,5

2010

11,9

18,4

9,6

13,7

15,5

14,1

SK: 4,7

MT: 36,9

2009

11,1

15,6

8,6

13,8

15,9

14,4

SK: 4,9

MT: 36,8

2008

12,0

19,9

8,6

15,2

16,7

14,9

PL: 5,0

MT: 38,1

(2000)

(13,8)

(20,7)

(11,6)

(15,0)

(19,3)

(17,6)

(SE: 7,3)

(MT: 54,2)

2011

81,6

72,2

86,0

77,4

77,4

79,5

MT: 59,2

SK: 93,3

2010

82,5

71,0

86,6

79,6

76,6

79,0

MT: 53,3

SK: 93,2

2009

83,3

74,8

87,4

79,5

76,0

78,6

MT: 53,3

SK: 93,3

2008

82,2

69,4

87,7

77,2

75,8

78,4

MT: 51,1

SK: 92,3

(2003)

(81,2)

(75,4)

(83,7)

(78,7)

(74,3)

(77,1)

(MT: 45,1)

(SK: 94,1)

2011

42,6

47,8

42,3

40,5

n.b.

34,6

IT: 20,3

IE: 49,4

2010

44,4

48,7

45,0

41,5

n.b.

33,5

RO:18,1

IE: 49,9

2009

42,0

42,0

43,1

39,4

n.b.

32,2

RO:16,8

IE: 48,9

2008

42,9

48,4

43,6

39,3

n.b.

31,0

CZ: 15,4

CY: 47,1

(2000)

(35,2)

(n.b.)

(n.b.)

(n.b.)

(n.b.)

(22,4)

(RO:8,9)

(LT: 42,6)

2010

7,2

9,1

8,2

4,7

10,4

9,1

BG: 1,2

DK: 32,8

2009

6,8

10,4

7,4

4,7

10,7

9,3

BG: 1,4

DK: 31,6

2008

6,8

9,6

7,6

4,6

10,8

9,4

BG: 1,4

DK: 30,0

(2000)

(6,2)

(7,3)

(6,9)

(5,1)

(8,0)

(7,1)

(RO: 0,9)

(SE: 21,6)

77.

Doelstelling

Lissabon: max
10% in 2010
EU2020: max
10% in 2020
BE: max 9,5 % in
2020
VL: max 5,2 % in
2020

Lissabon: min
85% en 2010

EU2020: min
40 % in 2020
BE: min 47 % in
2020
VL: min 47,8 % in
2020
Lissabon: min
12,5% in 2010

78.

BE

BR

VL

WL

Opleiding in de ondernemingen in
2009(25):

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

Doelstelling
Doelstelling BE:

1) Opleidingskosten (26) (in
procenten van de personeelskosten)

2) Participatie van werknemers

Formeel

1,06

0,69

0,69

0,68

Informeel

0,38

0,21

0,36

0,25

Initieel

0,07

0,19

0,03

0,19

Totaal

1,51

1,09

1,08

1,12

1,9%

Formeel

35,2

28,9

29,6

25,4

Informeel

18,4

13,1

16,6

10,5

2010: formeel en
informeel samen
50%

Initieel

1,2

2,0

0,9

2,4

(27)

(in procenten van de gemiddelde
werkgelegenheid)

5. ARBEIDSKOSTEN

Uurloonkosten volgens de CRB

BE

BR

VL

WL

EU15

EU27

Laagste

Hoogste

Doelstelling

2011-2012

6,3

-

-

-

6,0

(28)

-

-

-

-

2009-2010

3,4

3,2

(28)

-

-

-

-

(28)

-

-

-

5,0 (29)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n.b.

n.b.

IE: 21,3

BE: 49,7

(gecumuleerde
veranderingspercentages t.o.v. het
voorgaande jaar)

p.m. Gecumuleerde
loonkostenhandicap sinds 1996

(procentuele verschillen met het
indexcijfer voor de drie voornaamste
buurlanden)

Belastingdruk op de arbeidskosten
(30)

6,9

-

-

-

4,7

2012

4,6

-

-

-

-

2011

3,9

2010

4,3

-

-

-

2009
2008
(2000)

4,3
4,0
(0,7)

-

-

-

2011

49,7

2010

49,5

-

-

-

39,8

39,3

MT: 18,1
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6. SOCIALE COHESIE
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Doelstelling

82.

Voetnoten
(1)

De werkgelegenheidsgraad van de verschillende beschouwde groepen is gelijk aan het aandeel van de werkenden in de totale overeenstemmende bevolking. Het
jaar 2000 betreft het jaargemiddelde voor België en de gewesten en het tweede kwartaal voor de EU.

(2)

Ontbrekende gegevens over de afgelopen jaren voor BG, RO en SK en in 2000 voor BG, IT, LV, HU, MT, PL, RO, SI en SK.

(3)

Op basis van de ad-hocmodule voor de werkgelegenheid van de gehandicapten (enquêtes naar de arbeidskrachten van het voorjaar 2002). De betrokken groep is
de bevolking op arbeidsleeftijd die te lijden heeft van een chronisch gezondheidsprobleem of een handicap. De gezondheidsproblemen zijn de problemen die op
het ogenblik van de enquête reeds 6 maanden of langer bestonden of waarvan kon worden verwacht dat ze minstens 6 maanden zouden aanhouden. Het
Europese gemiddelde stemt overeen met de EU25.

(4)

De werkloosheidsgraad van de verschillende beschouwde groepen is gelijk aan het aandeel van de niet-werkende werkzoekenden volgens de definitie van het IAB
in de overeenstemmende beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar. De werkloosheidsratio betreft het aandeel van deze werkzoekenden in de overeenstemmende
totale bevolking van 15 tot 64 jaar. Het jaar 2000 betreft het jaargemiddelde voor België en de gewesten en het tweede kwartaal voor de EU. In de Belgische
enquête verwees de vraag over het zoeken naar werk vóór 2011 niet naar een uitdrukkelijk omschreven periode. Sinds 2011 wordt deze periode vastgesteld als
de referentiemaand. Aangezien die vraag het mogelijk maakt binnen de personen zonder werk de IAB-werklozen te onderscheiden van de inactieven, zijn de
resultaten van 2011 voor die twee populaties niet vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

(5)

Ontbrekende gegevens voor BG, LT, HU, MT, PL, RO en SK over de afgelopen jaren en in 2000 voor BG, IE, IT, LV, LT, HU, MT, PL, PT, RO, SI en SK.

(6)

Bevolking van 15 tot 74 jaar die sinds meer dan 12 maanden werkloos is, in procenten van de totale beroepsbevolking. Voor België en zijn gewesten is de bron de
ADSEI (geaggregeerde gegevens): de werklozen die hun werk hebben onderbroken binnen de 3 maanden en die binnen de 2 weken bereid zijn opnieuw te
werken, beantwoorden niet aan die vraag. Bovendien verwees de vraag over het zoeken naar werk vóór 2011 niet naar een uitdrukkelijk omschreven periode.
Sinds 2011 wordt deze periode vastgesteld als de referentiemaand. Aangezien die vraag het mogelijk maakt binnen de personen zonder werk de IAB-werklozen te
onderscheiden van de inactieven, zijn de resultaten van 2011 voor die twee populaties niet vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

(7)

De spreidingsindicator, uitgedrukt in procenten, stemt overeen met de verhouding tussen de vierkantswortel van de variantie (gewogen aan de hand van het
aandeel, per regio, van de beroepsbevolking in de totale beroepsbevolking) van de regionale geharmoniseerde werkloosheidsgraden op NUTS2-niveau (dat in
België overeenstemt met de provincies) en de totale werkloosheidsgraad. Hij geeft derhalve aan in welke mate de werkloosheidsgraad verschilt tussen de
administratieve onderverdelingen van een bepaald land. De gegevens ontbreken voor IE, SI, EE, CY, LV, LT, LU, MT over de afgelopen jaren (en DK in 2011).
Daarnaast ontbreken ze voor BG en DK in 2000.

(8)

Vóór 2011 verwees de vraag over het zoeken naar werk niet naar een uitdrukkelijk omschreven periode. Sinds 2011 wordt deze periode vastgesteld als de
referentiemaand. Aangezien die vraag het mogelijk maakt binnen de personen zonder werk de IAB-werklozen te onderscheiden van de inactieven, zijn de
resultaten van 2011 voor die twee populaties niet vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

(9)

Werkwillige inactieven (mensen die graag zouden werken maar geen job zoeken en diegenen die een job zoeken maar niet werkloos zijn volgens de definitie van
het IAB) in procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd. De bron is Eurostat voor de EU en de FOD WASO voor de Belgische gewesten. De indicator voor de
Belgische gewesten was vóór 2009 niet vergelijkbaar met de rest van de EU. Bovendien verwees de vraag over het zoeken naar werk vóór 2011 niet naar een
uitdrukkelijk omschreven periode, wat een reeksbreuk veroorzaakte.

(10)

Aandeel van deeltijdarbeid in de totale werkgelegenheid. De percentages voor België en de gewesten zijn ontleend aan de geaggregeerde gegevens van de ADSEI;
deze telt gelegenheidswerk en PWA-banen niet mee in de totale werkgelegenheid. Vanaf 2001 worden personen die meer dan 3 maanden in
loopbaanonderbreking zijn, niet meer beschouwd als werkenden.

(11)

Aandeel van de deeltijdarbeid van vrouwen in de overeenstemmende totale werkgelegenheid. De percentages voor België en de gewesten zijn ontleend aan de
geaggregeerde gegevens van de ADSEI; deze telt gelegenheidswerk en PWA-banen niet mee in de totale werkgelegenheid. Vanaf 2001 worden personen die meer
dan 3 maanden in loopbaanonderbreking zijn, niet meer beschouwd als werkenden.

(12)

Aandeel van de deeltijdarbeid van mannen in de overeenstemmende totale werkgelegenheid. De percentages voor België en de gewesten zijn afkomstig van de
geaggregeerde gegevens van de ADSEI; deze telt gelegenheidswerk en PWA- banen niet mee in de totale werkgelegenheid. Vanaf 2001 worden personen die
meer dan 3 maanden in loopbaanonderbreking zijn, niet meer beschouwd als werkenden.

(13)

Aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid in de totale deeltijdarbeid. “Onvrijwillige” deeltijdwerkers zijn werkenden die geen voltijdse baan gevonden hebben.
Voor België en de gewesten gaat het uitsluitend over de gesalarieerde deeltijdarbeid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI). Op het niveau van de gewesten is
de methodologie van de FOD WASO vergelijkbaar vanaf 2003.

(14)

Aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid van vrouwen in de totale deeltijdse werkgelegenheid van vrouwen. Voor België en de gewesten gaat het uitsluitend
over de gesalarieerde deeltijdarbeid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI).

(15)

Aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid van mannen in de totale deeltijdse werkgelegenheid van mannen. Voor België en de gewesten gaat het uitsluitend
over de gesalarieerde deeltijdarbeid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI).

(16)

De bron is de FOD WASO vóór 2011, en daarna de geaggregeerde gegevens van de ADSEI. Vanaf 2001 worden personen die meer dan 3 maanden in
loopbaanonderbreking zijn, niet meer beschouwd als werkenden.

(17)

Aandeel kinderen jonger dan 3 jaar en van 3 jaar tot de leerplichtige leeftijd (6 jaar in België) dat in de infrastructuren kan worden opgevangen (opvang
gedurende minimum een uur) in procenten van het aantal kinderen van dezelfde leeftijdsgroep. Voor België en de gewesten is de bron de FOD WASO op basis

83.
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van de ADSEI en EU-SILC. De gegevens voor België dienen met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd wegens de geringe representativiteit van het
staal.
(18) Het betreft het aanslagtarief op de lage lonen als gevolg van de effectieve marginale heffingstarieven op de arbeidsinkomens. De werkloosheidsval meet welk
percentage van de brutobezoldiging (bij het overschakelen van werkloosheid naar een nieuwe baan) wordt "geabsorbeerd" als gevolg van de gecombineerde
effecten van de verhoging van het belastingtarief en de sociale bijdragen en van het verlies van de uitkeringen. Deze indicator heeft betrekking op alleenstaande
personen zonder kinderen die, wanneer ze werken, 67% van het gemiddelde loon verdienen.
(19) Het betreft voornamelijk de individuele begeleiding van werklozen. De gegevens betreffen het gemiddelde van de maanden juli 2009 t.e.m. juni 2009.
(20) Deze indicatoren stemmen overeen met de volgende categorieën: opleiding en vorming, jobrotatie en jobdelen, tewerkstellingsstimuli, integratie van personen
met een handicap, rechtstreekse jobcreatie en hulp bij het opstarten van een onderneming. De gegevens betreffen het gemiddelde van de maanden januari 2009
t.e.m. december 2009.
(21) De activeringsgraad van langdurig werklozen stemt overeen met het aantal begunstigden van een actieve werkgelegenheidsmaatregel (opleiding, ervaring, enz.)
in het totale aantal langdurig niet werkende werkzoekenden.
(22)

Percentage van de bevolking van 18 tot 24 jaar dat noch studeert, noch een opleiding volgt, en met een opleidingsniveau van ten hoogste lager secundair
onderwijs. Voor de gewesten is de bron de FOD WASO.

(23)

Percentage van de bevolking van 20 tot 24 jaar met minimum een diploma hoger secundair onderwijs. Voor de gewesten is de bron de FOD WASO op basis van de
ADSEI en Eurostat; de methodologie is vergelijkbaar vanaf 2003.

(24)

Percentage van de volwassen bevolking van 25 tot 64 jaar dat heeft deelgenomen aan een vorm van opleiding of onderwijs (tijdens de vier weken voorafgaande
aan de enquête). De verzamelde informatie heeft betrekking op alle vormen van onderwijs, ongeacht of ze al dan niet relevant zijn voor de huidige of
toekomstige baan van de respondent. Voor de gewesten is de bron de FOD WASO op basis van de ADSEI en Eurostat.

(25)

Voor de gewesten zijn enkel bedrijven gebruikt die maar in één bepaalde regio gevestigd zijn: bedrijven die in meerdere regio's gevestigd zijn, werden
automatisch uitgesloten van deelname.

(26)

Nettokosten verkregen door bij de brutobedragen alle stortingen en bijdragen op te tellen en er alle subsidiëringen en andere voordelen van af te trekken.

(27)

Het is niet mogelijk om een globale participatiegraad te berekenen: de verschillende gegevens optellen resulteert in dubbele tellingen.

(28)

Gewogen gemiddelde van de drie voornaamste handelspartners, met name Duitsland, Frankrijk en Nederland.

(29)

Loonnorm voor de periode 2007-2008. Voor de periode 2009-2010 werd geen loonnorm vastgelegd.

(30)

Het betreft het belastingtarief op de lage lonen, dat wil zeggen de belasting op het arbeidsinkomen plus de werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale
zekerheid gedeeld door de loonkosten, voor een loontrekkende die 67% van het gemiddelde loon verdient. Voor BG, CY, LT, LV en MT zijn de gegevens voor 2011
nog niet beschikbaar.

(31)

Het betreft de som van de directe en indirecte belastingen en de werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid op het arbeidsinkomen gedeeld
door de totale bezoldiging van de loontrekkenden vermeerderd met de belastingen op de loonsom en het personeel.

(32)

Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in procenten van het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Gegevens ontbreken voor
EL en EE in 2009 en voor EL, EE en PL in 2010.

(33)

Verhouding tussen het aandeel van het totale inkomen ontvangen door de 20% van de bevolking met het hoogste inkomen (hoogste kwintiel) en het aandeel van
het totale inkomen ontvangen door de 20% van de bevolking met het laagste inkomen (laagste kwintiel). Onder "inkomen" wordt verstaan het equivalente
beschikbare inkomen. Gegevens ontbreken in 2000 voor CZ, DK, CY, SK en SE.

(34)

Maatstaf van de ongelijkheid van de inkomensverdeling in een economie. De coëfficiënt is een getal dat varieert van 0 tot 1 (of van 0 tot 100%), waarbij 0 de
perfecte gelijkheid aangeeft, en 1 de volledige ongelijkheid.

(35)

Percentage van personen waarvan het equivalente beschikbare inkomen zich situeert onder de armoederisicodrempel, die is vastgelegd op 60% van het nationale
mediane equivalente beschikbare inkomen (na sociale overdrachten). Gegevens ontbreken in 2000 voor CZ, DK, CY, SK en SE.

(36)

Werkzame personen van 18 jaar of ouder die een armoederisico lopen (volgens de voorgaande definitie). Gegevens ontbreken in 2003 voor de meeste landen.
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1. CONTEXT

Samenvatting
In 2011 was in België gemiddeld 67,3 % van de 20-64-jarigen aan het werk; het EU-gemiddelde
beliep 68,6 %. Per werkende waren er aldus 1,44 niet-werkenden in België, tegenover 1,28
gemiddeld in de EU.
De arbeidsmarktparticipatie is sterk afhankelijk van de leeftijd van de betrokkenen. De
werkgelegenheidsgraad stijgt naarmate de studies beëindigd worden, piekt tot de leeftijd van
49 jaar en valt vervolgens terug. Zeker bij de 55-59- en de 60-64-jarigen ligt die ratio in België veel
lager dan het EU-gemiddelde. De Belgische werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarigen beliep in
2011 38,7 %. Ondanks een significante stijging sinds 2000, die vooral te danken is aan een grotere
werkgelegenheid bij 55-59-jarigen, lag deze ratio hiermee aanzienlijk onder het Europese
gemiddelde.
Op regionaal vlak is de arbeidsmarktsituatie over het algemeen duidelijk gunstiger in Vlaanderen
dan in de beide andere gewesten. Maar de oudste arbeidskrachten, van 55 tot 64 jaar, zijn in
Brussel relatief vaker aan de slag.
Na de Tweede Wereldoorlog werden een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd aan het
Belgische socialezekerheidssysteem; zo werd het pensioenstelsel georganiseerd op basis van
repartitie. Sindsdien is de Belgische bevolking grondig verouderd en dat zal ook op middellange
en lange termijn verder het geval zijn. Zo steeg de afhankelijkheidsgraad, dit is de verhouding
tussen het aantal personen van 0-14 jaar en van 65 jaar en ouder, enerzijds, tot de bevolking op
arbeidsleeftijd (15-64 jaar), anderzijds, van 47 % in 1950 tot 52 % in 2010. Deze ratio zou, volgens
de prognoses van de ADSEI en het FPB, als gevolg van de aanhoudende stijging van het aantal 65plussers, verder toenemen tot 58 % in 2020 en tot 71 % in 2060.
Op regionaal vlak zijn de demografische vooruitzichten het ongunstigst voor Wallonië en, vooral,
voor Vlaanderen, waar de afhankelijkheidsgraad tegen 2060 respectievelijk 70 en 74 % zou
belopen, tegenover 58 % in Brussel. In de Europese context zou de bevolking het meest vergrijzen
in Duitsland en de Oost-Europese EU-lidstaten (afhankelijkheidsgraad van meer dan 80 % in
2060).
In België zou de totale bevolking op arbeidsleeftijd verder blijven groeien, maar vooral de oudste
- op de arbeidsmarkt minst actieve - leeftijdsgroep van de 55-64-jarigen neemt het sterkst toe. De
demografische vooruitzichten in combinatie met de geringe arbeidsmarktdeelname van de oudste
arbeidskrachten vormen derhalve een gevaar voor de creatie van welvaart en het behoud van het
socialezekerheidsstelsel.
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1.1. Arbeidsmarktdeelname volgens leeftijd
In 2011 was in België gemiddeld 67,3 % van de bevolking van 20 tot 64 jaar aan het werk1.
Gemiddeld in de EU beliep dat aandeel 68,6 %. In de rangschikking van de 27 EU-lidstaten bevond
België zich in de middenmoot, op de 15e plaats. Ter vergelijking: Zweden presteerde toen, met
80 %, het best en Griekenland, met 59,9 %, het slechtst.
Het aandeel van de werkenden2 in de totale bevolking, waarbij dus ook de bevolking op nietberoepsactieve leeftijd in rekening wordt gebracht, beliep in 2011 41 %. Hiermee zakt België in de
Europese rangschikking naar de 20e plaats. Hier liet Nederland, met 51 %, de hoogste ratio
optekenen en opnieuw sloot Griekenland de rij met 37,4 %. Gemiddeld in de EU beliep dat
aandeel van de werkenden 43,9 %.
Op basis van deze gegevens kan ook de effectieve afhankelijkheidsgraad worden berekend,
waarvoor het totale aantal niet-werkenden in de maatschappij (dit is het totaal van de
werkzoekenden en de inactieven) geplaatst wordt tegenover het totale aantal werkenden. In
2011 beliep deze ratio in België 144 %, dit wil zeggen dat er per werkende 1,44 niet-werkenden
waren. Voor kinderen en bejaarden ligt die inactiviteitstatus voor de hand, maar voor de
personen op beroepsactieve leeftijd is dat heel wat minder het geval. Gemiddeld in de EU lag die
verhouding iets lager (128 %, of 1,28 niet-werkenden per werkende).
Grafiek 1 - Werkgelegenheidsgraad in België en de EU: opsplitsing volgens leeftijd
(procenten van de overeenstemmende totale bevolking per leeftijdsgroep, 2011)

Bronnen: ADSEI, EC (EAK).
1
Plaats van België in de rangschikking, in dalende volgorde, van de 27 EU-lidstaten.

1

2

Voor de totale werkgelegenheidsgraad wordt in dit verslag geopteerd voor de werkgelegenheidsgraad van de
20-64-jarigen, aangezien deze als indicator wordt gehanteerd in het kader van de EU2020-strategie. Voor andere
analyses wordt toch gebruik gemaakt van de leeftijdsgroep van de 15-64-jarigen (dit is de volledige bevolking op
arbeidsleeftijd), aangezien er ook personen jonger dan 20 jaar aan het werk zijn.
Volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB). Een werkende wordt hierbij gedefinieerd als een
persoon die gedurende de referentieperiode tenminste één uur betaalde arbeid heeft verricht.
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Opgesplitst volgens leeftijd, in groepen van vijf jaar, lopen de werkgelegenheidsgraden sterk
uiteen. Bij de Belgische jongeren, tot 19 jaar, die veelal nog studeren, is de overgrote
meerderheid inactief op de arbeidsmarkt. In de leeftijdsgroep van 20 tot 24 jaar stijgt de
werkgelegenheidsgraad tot bijna de helft. De leeftijdsgroep van 30 tot 49 jaar is heel actief op de
arbeidsmarkt: in elk van de vijfjarige deelgroepen was in 2011 meer dan 80 % aan de slag. Nadien,
bij de oudere leeftijdsgroepen, valt de arbeidsmarktparticipatie terug. Bij de 50-54-jarigen werkte
nog wel 74 %, maar bij de 55-59-jarigen beliep de werkgelegenheidsgraad in 2011 nog 55 % en bij
de 60-64-jarigen slechts 21 %. Bij de 65-plussers, ten slotte, was nog 2 % beroepsactief.
Ook elders in Europa wordt het patroon vastgesteld dat de arbeidsmarktdeelname geleidelijk
stijgt naarmate de studies beëindigd worden, piekt tot de leeftijd van 49 jaar en vervolgens
terugvalt voor oudere arbeidskrachten. Gemiddeld in de EU zijn er echter relatief meer jongeren
aan het werk, wat te maken heeft met de praktijk in een aantal landen, zoals Denemarken,
Duitsland en Nederland, om studies en werk te combineren. In de (meest actieve)
leeftijdsgroepen van 25 tot 44 jaar, ligt de arbeidsmarktdeelname in België dan weer hoger dan
gemiddeld in de EU. Maar vanaf de 50-54 jarigen is de situatie omgekeerd en zeker bij de 55-59en de 60-64-jarigen loopt België sterk achter op het EU-gemiddelde. Voor die beide
leeftijdsgroepen klasseerde België zich in 2011, in de rangschikking van de EU-lidstaten,
respectievelijk slechts op de 20e en 21e plaats.
Het algemene, in België en in de EU als geheel vastgestelde, patroon van arbeidsmarktparticipatie
volgens leeftijd, komt ook in elk van de drie gewesten tot uiting. Wel ligt de
werkgelegenheidsgraad vrijwel systematisch, ongeacht de beschouwde leeftijdsgroep, het hoogst
in Vlaanderen en het laagst in Brussel. Bij de oudste groep binnen de bevolking op arbeidsleeftijd,
vanaf de leeftijd van 60 jaar, zijn er echter relatief meer personen aan het werk in Brussel dan in
Vlaanderen en Wallonië.
De totale werkgelegenheidsgraad, in procenten van de bevolking van 20 tot 64 jaar, ligt niettemin
duidelijk hoger in Vlaanderen. In 2011 was 71,8 % van de 20-64-jarigen er aan het werk,
tegenover respectievelijk 62,2 en 58,2 % in Wallonië en Brussel. Uitgedrukt in procenten van de
totale bevolking, beliep het aandeel van de werkenden in Vlaanderen in 2011 bijna 44 %,
tegenover iets minder dan 38 % in Wallonië en 37 % in Brussel. Per werkende waren er aldus
1,29 niet-werkenden in Vlaanderen (dit is dus vergelijkbaar met het EU-gemiddelde), maar in
Wallonië en Brussel lag die verhouding, met respectievelijk 1,64 en 1,73, heel wat ongunstiger.
In 2001 werd in Stockholm een doelstelling vastgelegd met betrekking tot de
werkgelegenheidsgraad voor oudere arbeidskrachten: tegen 2010 moest in de EU als geheel 50 %
van de 55-64-jarigen aan het werk zijn. België is, net als de EU, ruim onder dit cijfer gebleven: van
de 55-64-jarigen was in 2011 immers nog steeds slechts 38,7 % aan het werk. Niettemin werd
sinds 2000, toen die ratio slechts ongeveer 26 % beliep, een vrij systematische stijging
opgetekend, en dit zelfs tijdens de recessie die zich vanaf 2008 aftekende. Maar ook elders in de
EU werd een duidelijke toename vastgesteld, waardoor de Belgische werkgelegenheidsgraad in
2011 nog steeds ongeveer 9 procentpunt lager lag dan gemiddeld in de EU. Het aandeel van de
werkende 55-64-jarigen lag, met 45 % in 2011, het hoogst in Brussel; in Vlaanderen en Wallonië
was dat respectievelijk bijna 39 en 37 %. Vermeldenswaard is nog dat België recentelijk de
oorspronkelijke EU-doelstelling heeft overgenomen door er zich, in het kader van de EU2020strategie, toe te engageren om tegen 2020 de helft van de 55-64-jarigen aan het werk te krijgen.
De toename van de werkgelegenheidsgraad ging gepaard met een stijging van het aandeel van die
leeftijdsgroep in de totale werkgelegenheid. Terwijl de 55-64-jarigen in 2000 minder dan 7 % van
de werkgelegenheid vertegenwoordigden, was dat percentage in 2011 opgelopen tot zowat 12 %.
Deze stijging hangt grotendeels samen met het groeiende belang van die leeftijdsgroep binnen de
totale bevolking van 15 tot 64 jaar, nl. van 15,5 % in 2000 tot bijna 19 %, maar het ecart tussen
hun aandeel in de werkgelegenheid en dat in de bevolking op arbeidsleeftijd verkleinde echter
ook enigszins, van 8,7 tot 7,1 procentpunt.
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De verkleining van dit ecart komt vrijwel volledig voor rekening van de 55-59-jarigen3. In 2011
vertegenwoordigden zij bijna 9 % van de werkgelegenheid, wat nauwelijks één procentpunt lager
is dan hun aandeel in de bevolking op arbeidsleeftijd. Bij de 60-64-jarigen, echter, beliep dit
verschil, net als in 2000, nog steeds ongeveer 6 procentpunt.
Grafiek 2 - Werkgelegenheid van 55-64-jarigen in België
(in procenten van het overeenstemmende totaal per leeftijdsgroep en, voor de werkgelegenheidsgraad, in
procenten van de overeenstemmende totale bevolking per leeftijdsgroep)

Bron: ADSEI (EAK).

1.2. Demografische context
Na de Tweede Wereldoorlog werden een aantal belangrijke aanpassingen doorgevoerd aan het
Belgische socialezekerheidssysteem4. Zo werd o.a. beslist alle sociale verzekeringen (met inbegrip
van de werkloosheids- en de ziekte- en invaliditeitsverzekering) verplicht te maken voor alle
werknemers. En na een tienjarige overgangsperiode werd het pensioenstelsel niet langer
georganiseerd op basis van kapitalisatie, maar door repartitie; de pensioenuitkeringen worden
sindsdien dus betaald door middel van de lopende premie-ontvangsten.

3
4

Zoals verder in dit verslag wordt aangetoond, kwam deze verbetering er voornamelijk dankzij de vrouwen.
FOD Sociale Zekerheid (2011) en https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/about/displayThema/about/ABOUT_1.xml
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Grafiek 3 - Structuur van de bevolking in België
(duizenden personen)

Bronnen: ADSEI-FPB, SCvV.

Bij de toenmalige bevolkingsstructuur stelde dat geen problemen: ondanks de duidelijke impact
van het kleinere aantal geboortes tijdens de beide wereldoorlogen (cf. de grafiek met de
bevolkingsgegevens in 1950) was er algemeen een brede basis van jongeren5 en werd de
bevolkingspiramide vanaf ongeveer 45 jaar merkelijk smaller. De totale bevolking, ten belope van
zowat 8,6 miljoen personen, bestond voor ongeveer 21 % uit jongeren van 0 tot 14 jaar, voor 68 %
5
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Het aantal 0-4-jarigen werd in 1950 overigens opgedreven als gevolg van de baby-boom na het einde van de
Tweede Wereldoorlog.

uit 15-64-jarigen (de bevolking op arbeidsleeftijd) en voor 11 % uit personen van 65 jaar en ouder.
De afhankelijkheidsgraad, dit is de verhouding van het aantal personen van 0-14 jaar en van
65 jaar en ouder, enerzijds, tot de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar), anderzijds, beliep toen
47 %; er was aldus bijna één persoon op niet-actieve leeftijd per twee inwoners op
beroepsactieve leeftijd. De ratio van de 65-plussers tot de 15-64-jarigen (dit is de bijdrage van de
ouderen in de afhankelijkheidsgraad) beliep 16 %.
Sindsdien is de Belgische bevolking grondig verouderd. In 2010 was de bevolking toegenomen tot
10,8 miljoen personen (+26 %), maar terwijl de stijging bij de 0-14-jarigen beperkt bleef tot 1,5 %,
was dat 22 % bij de 15-64-jarigen en 95 % bij de 65-plussers. Het aandeel van deze laatste groep
in de bevolking was aldus gestegen tot 17 %. Hun ratio ten opzichte van de bevolking op
arbeidsleeftijd nam hierdoor toe tot 26 %, waardoor de totale afhankelijkheidsgraad, met zowat
52 %, hoger lag dan in 1950.
Grafiek 4 - Verloop van de afhankelijksgraad1 in België en in de EU
(procenten)

Bronnen: ADSEI-FPB (voor de linkergrafiek m.b.t. België en de gewesten), EC (voor de rechtergrafiek m.b.t. de EU en de
EU-lidstaten).
1
De afhankelijkheidsgraad is gelijk aan de verhouding van de bevolking van 0 tot 14 jaar en van 65 jaar en ouder,
enerzijds, tot de bevolking van 15 tot 64 jaar, anderzijds.

Deze vergrijzingstendens zal zich, volgens de vooruitzichten van de specialisten van de Algemene
Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) en het Federaal Planbureau (FPB), zowel op
middellange als lange termijn voortzetten. Volgens hun meest recente demografische projecties
zou de bevolking tegen 2020 verder toenemen tot 11,7 miljoen inwoners (+7,8 % t.o.v. 2010),
maar opnieuw zou de sterkste aanwas gesitueerd worden bij de 65-plussers. Op dat moment zou
bijna één inwoner op vijf 65 jaar of ouder zijn en er zouden al 30 65-plussers zijn per 100 15-64jarigen. Hierdoor zou de afhankelijkheidsgraad verder toenemen tot 58 %.
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Op langere termijn zou het aantal ouderen aanhoudend verder toenemen: van de totale
bevolking van 13,5 miljoen personen in 2060 (dit is +25 % t.o.v. 2010) zou een kwart 65 jaar of
ouder zijn, aangezien hun aantal over de periode 2010-2060 met 80 % zou stijgen. De
afhankelijkheidsgraad zou op dat moment zowat 71 % belopen: voor elke honderd potentieel
beroepactieve personen van 15 tot 64 jaar zouden er dan 71 inwoners zijn die per definitie niet
beroepsactief zijn. De verdere stijging van deze ratio sinds 2010 komt vrijwel volledig voor
rekening van de 65-plussers.
Terwijl de afhankelijkheidsgraad momenteel in elk van de drie Belgische gewesten om en nabij
50 % beloopt, zou de ontwikkeling ervan tijdens de komende decennia sterk uiteenlopen. In
Vlaanderen en Wallonië zal de afhankelijkheidsgraad naar verwachting toenemen, tot bijna 60 %
in 2020, en die stijging zal nadien aanhouden. Tegen 2060 zou die ratio op respectievelijk 74 en
70 % uitkomen. De bevolking op arbeidsleeftijd zal er immers duidelijk minder sterk groeien dan
de jongeren en, vooral, de 65-plussers. In Brussel zou deze ratio pas later stijgen en als gevolg van
een geringere toename in 2060 uitkomen op 58 %. In Brussel zouden immers ook de jongeren en
de bevolking van 15 tot 64 jaar aanzienlijk in aantal stijgen.
De demografische vooruitzichten zijn echter voor vele Europese landen nog ongunstiger dan voor
België. Volgens de meest recente projecties van Eurostat zou het aantal 65-plussers gemiddeld in
de EU, zowel op middellange (tot 2020) als lange (tot 2060) termijn, even sterk toenemen als in
België, maar tegelijkertijd zou de bevolking op arbeidsleeftijd er afnemen, en dat zou, op termijn,
ook gebeuren met het aantal jongeren. Terwijl België in 2010 de op vijf na hoogste
afhankelijkheidsgraad liet optekenen, zou ons land tegen 2060 de vijfde laagste ratio kennen.
Vooral in de Oost-Europese lidstaten, maar ook in Duitsland, zou de bevolkingsontwikkeling
dusdanig uitvallen dat de afhankelijkheidsgraad er tegen dan op meer dan 80 % zou uitkomen.

Tabel 1 - Bevolkingsontwikkeling tot 2020 en 2060 in België en de EU
(procentuele verandering sinds 2010)

Periode 2010-2020
Totaal
waarvan:
0-14 jaar
15-64 jaar
waarvan:
55-64 jaar
65 jaar en ouder
Periode 2010-2060
Totaal
waarvan:
0-14 jaar
15-64 jaar
waarvan:
55-64 jaar
65 jaar en ouder

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

EU

7,8

16,6

7,0

6,5

2,7

11,9
3,8

24,0
16,3

12,5
2,2

6,9
2,8

2,2
-1,5

15,6
19,2

17,8
8,3

17,9
19,7

11,1
21,1

12,1
19,2

24,7

35,4

22,6

25,1

3,2

24,0
10,5

34,9
27,8

24,8
6,9

19,3
11,3

-5,9
-13,5

10,9
79,9

38,0
72,6

6,9
77,2

11,5
87,0

-2,7
75,5

Bronnen: ADSEI-FPB (voor België en de gewesten), EC (voor de EU).
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Overigens zal, volgens de meest recente bevolkingsprognoses van de ADSEI en het FPB, het aantal
personen op arbeidsleeftijd dan wel verder blijven toenemen in België (+3,8 % tot 2020 en
+10,5 % tot 2060), maar de samenstelling ervan zal ook wijzigen. Zo zal vooral de oudste - op de
arbeidsmarkt minst actieve - leeftijdsgroep (van 55 tot 64 jaar) sterk in aantal toenemen,
waardoor ook hun aandeel in de bevolking op arbeidsleeftijd merkelijk zal stijgen, wat ceteris
paribus de totale werkgelegenheidsgraad drukt (zie verder in deel 2.2). Dit zou ook het geval zijn
voor de EU als geheel: terwijl de totale bevolking op arbeidsleeftijd tegen 2020 enigszins zou
krimpen en tegen 2060 sterk zou teruglopen, zou het aantal 55-64-jarigen op middellange termijn
immers duidelijk toenemen en op lange termijn in beperkte mate dalen.
De verlenging van de levensverwachting - onder meer als gevolg van de progressie van de
medische wetenschap, de verbeterde hygiëne en voedingsgewoonten enz. - is op zich een
gunstige ontwikkeling, maar een dergelijke uitgesproken vergrijzing van de bevolking vormt ook
een stevige uitdaging op economisch vlak. Zo tonen de verslagen van de Studiecommissie voor de
vergrijzing (SCvV) aan dat de vergrijzing een aanzienlijke weerslag zal hebben op de
overheidsfinanciën. Meer oudere inwoners impliceert immers dat de uitgaven voor
gezondheidszorg en pensioenuitkeringen fors zullen toenemen. Volgens de Studiecommissie voor
de Vergrijzing zouden de sociale uitgaven van de overheid hierdoor tussen 2010 en 2060
toenemen van 25,3 tot 30,9 % bbp (Studiecommissie voor de vergrijzing, 2011). Tevens betekent
de aanzienlijke toename van de afhankelijkheidsgraad dat de groep van potentieel beroepsactieve
personen relatief kleiner zal worden in vergelijking met de niet-actieven - een probleem dat
uiteraard sterk vergroot aangezien, zoals hierboven beschreven, niet elke persoon op
beroepsactieve leeftijd aan het werk is -, waardoor de creatie van welvaart en het behoud van het
socialezekerheidsstelsel in het gedrang komt. Zelfs met een verdere stijging van de productiviteit
zal het dus noodzakelijk zijn om de arbeidsmarktparticipatie van de personen op beroepsactieve
leeftijd te verhogen.
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2. SITUATIE VAN OUDERE ARBEIDSKRACHTEN OP DE ARBEIDSMARKT

Samenvatting
Vanaf de leeftijd van 15 jaar heeft de gemiddelde inwoner van België volgens administratieve
gegevens nog een totale levensduur van zowat 65 jaar in het vooruitzicht. Van die periode wordt
zowat 29 jaar gewerkt, is men bijna drie jaar werkloos en 33 jaar inactief. De mannelijke
werkgelegenheid piekt in de leeftijdscategorie van 30 tot 54 jaar, bij de vrouwen is dat tussen 25
en 49 jaar.
Ook de gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten wijzen op de grote verschillen qua
arbeidsmarktparticipatie volgens leeftijd. De inactiviteitsgraad neemt reeds toe vanaf de groep
van 45 tot 49 jaar en de inactieven vertegenwoordigen respectievelijk 42 en 79 % van de 55-59en de 60-64-jarigen, wat beduidend meer is dan gemiddeld in de EU. De arbeidsmarktsituatie van
de oudste arbeidskrachten is het minst ongunstig in Brussel, wat deels te maken heeft met hun
hogere gemiddelde scholingsniveau.
De arbeidskrachten van 55 tot 64 jaar vormen immers geen homogene groep. De
werkgelegenheidsgraad neemt toe met het scholingsniveau. Een deel van de sinds 2000
opgetekende stijging van de werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen kan derhalve worden
toegeschreven aan de gemiddelde stijging van het scholingsniveau. Ongeacht het scholingsniveau
liggen de mannelijke werkgelegenheidsgraden hoger dan de vrouwelijke. De
arbeidsmarktdeelname van mannen en vrouwen neemt echter in vergelijkbare mate af vanaf de
leeftijdsgroep van 50-54 jaar en dat is eveneens het geval voor de laag- en de
middengeschoolden. Enkel bij de hooggeschoolden vindt die terugval later plaats, namelijk vanaf
de groep van de 55-59-jarigen.
Er worden relatief weinig verschillen tussen de leeftijdsgroepen opgetekend inzake de
bedrijfstakken waarin men actief is. Daarentegen stijgt de anciënniteit in de huidige baan zeer
significant met de leeftijd (80 % van de 55-64-jarigen werkt gedurende meer dan acht jaar bij de
huidige werkgever), wat deels wijst op een geringe arbeidsmobiliteit.
Gegeven de verwachte demografische ontwikkelingen kunnen scenario's worden uitgewerkt die
een indicatie verschaffen van het toekomstige verloop van de werkgelegenheidsgraad van 20-64jarigen en van de effectieve afhankelijkheidsgraad, dit is de verhouding tussen de niet-werkenden
en de werkenden. Indien de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden stabiel
zouden blijven op het peil van 2010, dan zou de totale werkgelegenheidsgraad tegen 2020
enigszins afnemen, maar de effectieve afhankelijkheidsgraad zou sterk toenemen. Op lange
termijn, tegen 2060, zouden deze ontwikkelingen zich voortzetten. Twee scenario's waarbij een
verdere ontwikkeling van de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden worden
gesimuleerd, wijzen op een gunstige ontwikkeling van de beide ratio's op middellange termijn, die
nadien snel weer teniet zou worden gedaan. Om de EU2020-doelstellingen voor België (tegen
2020 een werkgelegenheidgraad van 73,2 % voor 20-64-jarigen en van 50 % voor 55-64-jarigen)
te kunnen bereiken is een heel sterke stijging van de arbeidsmarktdeelname noodzakelijk.
Op basis van eerste ramingen van de Studiecommissie voor de vergrijzing zouden de recente
overheidsmaatregelen (verstrengde toegang tot het vervroegd pensioen, tot de werkloosheid met
bedrijfstoeslag en tot loopbaanonderbreking en tijdskrediet) de werkgelegenheidsgraad van de
55-64-jarigen in 2020 circa 4 procentpunt hoger doen uitkomen en in 2060 bijna 6 procentpunt. In
2060 zou de impact op de totale werkgelegenheidsgraad ongeveer 1 procentpunt belopen.
Volgens een andere studie (Neefs et alii, 2012) zou de Belgische werkgelegenheidsgraad van
55-64-jarigen als gevolg van het optrekken van de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden bij
vervroegd rustpensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag tegen 2020 kunnen oplopen tot
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46,5 %. Maar ook indien de hervorming verder zou worden uitgebreid zodat de uitstroom bij alle
55-plussers met twee jaar kan worden uitgesteld, zou deze ratio in 2020, met 48,4 %, nog steeds
onder de Belgische EU2020-doelstelling uitkomen.
Bij de oudere populaties maakt de werkgelegenheid plaats voor een reeks uiteenlopende
sociaaleconomische statuten. Ook het aandeel werkzoekenden daalt: in 2010 was minder dan 2 %
van de 55-64-jarigen actief op zoek naar een baan en beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
Daarentegen neemt het aantal inactieven toe: in 2010 was 60,8 % van de 55-64-jarigen inactief.
De helft van deze inactieven had de arbeidsmarkt reeds verlaten via één van de pensioen- of
brugpensioenstelsels. Bovendien was 12 % van de 55-64-jarigen huisman/-vrouw (voornamelijk
vrouwen), 8 % was arbeidsongeschikt, en 7 % was naar eigen zeggen werkloos, zonder evenwel
werkzoekend te zijn in de zin van het IAB. Hoewel het aandeel van de personen dat actief op zoek
is naar een baan niet verschilt volgens scholingsniveau, komen bepaalde inactiviteitsstatuten
(huisman/-vrouw, arbeidsongeschiktheid) vaker voor bij laaggeschoolden. Het Brussels Gewest
onderscheidt zich vrij duidelijk van de twee overige gewesten : er zijn verhoudingsgewijs minder
inactieven, in het bijzonder minder huismannen/-vrouwen en minder (brug)gepensioneerden.
Bij de niet-werkenden in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar had 91 % in 2010 voordien gewerkt.
Dit aandeel beliep 98 % bij de mannen en 86 % bij de vrouwen. Deze beroepservaring is echter
vaak vrij oud. Bij meer dan de helft gaat de laatste baan meer dan 8 jaar terug. Bij de vrouwen
bedraagt dit aandeel zelfs 63 %. Van diegenen met een recentere werkervaring heeft twee derde
definitief de arbeidsmarkt verlaten, hetzij door op pensioen of vervroegd pensioen te gaan (35 %),
hetzij omdat ze ter beschikking gesteld zijn voorafgaand aan het rustpensioen of in brugpensioen
zijn (31 %).
Een derde van de niet-werkenden van 55 tot 64 jaar valt onder een van de vermelde stelsels van
uittreding uit de arbeidsmarkt, die hen vrijstellen van de verplichting om werk te zoeken. Bij de
overigen is slechts een gering percentage werkzoekend, en is er nog een kleiner deel personen die,
zonder naar een baan te zoeken, toch opnieuw wensen te werken. Een derde van die
laatstvermelde personen halen persoonlijke of familiale redenen die geen verband houden met de
opvang van kinderen of afhankelijke personen aan als motivatie voor het niet zoeken naar werk,
in 28 % van de gevallen is dat een gezondheidsreden, en 25 % van die personen meent dat er voor
hen vanwege hun leeftijd geen baan beschikbaar is.
Deze laatste twee - spontane - redenen tonen aan dat de verbetering van de
arbeidsomstandigheden, waardoor deze verenigbaar worden met een ziekte of handicap, en de
strijd tegen de vooroordelen omtrent de werkgelegenheid van ouderen, duidelijk te volgen
denksporen zijn om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen.
Werknemers genieten een hoog niveau van bescherming op de arbeidsmarkt in België. De
werkenden hebben voor het merendeel een stabiele baan. Volgens schattingen op basis van de
EAK is de kans om vanuit activiteit werkloos te worden veel groter voor de 20-24-jarigen en de 2534-jarigen dan voor de oudere leeftijdsgroepen. De kans dat een werknemer van 55 jaar of ouder
zijn werk verliest, is gering.
Jammer genoeg is de keerzijde van de medaille dat weinig werklozen uit die leeftijdscategorie
opnieuw werk vinden en dat de transities van inactiviteit naar werkgelegenheid er zeldzaam zijn.
Verscheidene factoren liggen ten grondslag aan die geringe uitstroom van werkloosheid naar
werkgelegenheid voor oudere arbeidskrachten. Werkloze 55-plussers zouden minder intensief
naar een baan zoeken dan werklozen uit de andere leeftijdscategorieën. De verklaring daarvoor is
dat de zoektocht naar een baan minder oplevert naarmate de pensionering dichterbij komt. In
België tekent dat fenomeen zich evenwel nog scherper af onder invloed van institutionele
kenmerken, zoals het bestaan van vrij gunstige vervroegde-uittredingsregelingen (zie verder in
hoofdstuk 3), en omdat er onvoldoende follow-up is van de inspanningen die oudere
arbeidskrachten leveren om werk te vinden. Daarnaast zijn werkgevers niet geneigd om oudere
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arbeidskrachten in dienst te nemen, wat meer bepaald te maken heeft met vooroordelen over
hun aanpassingsvermogen en met het feit dat werkgevers de verhouding kosten-productiviteit
vaak als ongunstig beschouwen (zie verder in sectie 4.1).
De empirische gegevens van 2010 illustreren de invloed van het reglementaire kader in verband
met het loopbaaneinde. De uittredingskans is afhankelijk van de toegangsleeftijden tot de
verschillende uittredingsregelingen: brugpensioen (vanaf 50 jaar in sommige gevallen), statuut
van oudere niet-werkzoekende werkloze (58 jaar), vervroegd pensioen (60 jaar), wettelijk
pensioen (65 jaar). Op deze sleutelleeftijden zijn pieken vast te stellen in de kans op uittreding uit
de arbeidsmarkt.
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2.1. Inleiding
Volgens de door de FOD WASO op basis van gegevens van het Datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming6 van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) berekende "duration of active
working life"-indicator7 had de gemiddelde inwoner van België in 2010 vanaf de leeftijd van
15 jaar nog een totale levensduur van bijna 65 jaar in het vooruitzicht. Van die periode wordt
ongeveer 29 jaar gewerkt, is men bijna drie jaar werkloos en 33 jaar inactief. De periode van
werkgelegenheid is langer voor mannen (32 jaar) dan voor vrouwen (27 jaar). Ook inwoners van
het Vlaams Gewest (31 jaar) werken gedurende een langere periode dan die van Wallonië (bijna
27 jaar) en, zeker, van Brussel (22 jaar). Omgekeerd zijn er langduriger periodes van inactiviteit
voor vrouwen en inwoners van Brussel (telkens ongeveer 38 jaar).

Grafiek 5 - Levensverwachting op de leeftijd van 15 jaar volgens arbeidsmarktsituatie
(in jaren)

Bronnen: KSZ (DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming), berekeningen FOD WASO.

6

7

Het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming beoogt sociaal-economische gegevens samen te voegen
die afkomstig zijn van de verschillende gegevensbanken van de federale overheid, in het bijzonder van de
instellingen die de sociale zekerheid beheren. Het is ondergebracht bij en wordt hoofdzakelijk aangevuld vanuit de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Deze indicator maakt gebruik van het arbeidsmarktstatuut van de bevolking en van de overlevingskansen per
levensjaar.
101.

De gegevens van de Kruispuntbank laten eveneens toe om, afzonderlijk voor de beide geslachten
en voor elk levensjaar, het aandeel van de werkgelegenheid en, per verschil, van de nietwerkenden weer te geven in de bevolking. Hieruit blijkt de sterke concentratie van de mannelijke
werkgelegenheid in de leeftijdscategorie van ongeveer 30 tot 54 jaar, wanneer plusminus 80 %
van hen aan het werk zijn. De grafiek toont ook aan dat het aandeel van de vrouwen, ongeacht de
leeftijd, lager ligt dan bij de mannen: de piek qua vrouwelijke werkgelegenheid valt ook iets
vroeger te situeren: tussen ongeveer 25 en 49 jaar werkt iets meer dan 70 % van de vrouwen.

Grafiek 6 - Leeftijdspiramide van de werkgelegenheid in 1999 en 2010
(duizenden personen)

Bronnen: ADSEI, KSZ (DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming), berekeningen FOD WASO.

Tussen 1999 en 2010 is het aantal werkende mannen bij de jongere leeftijdscategorieën
geslonken; vanaf de leeftijd van 43 jaar wordt een toename vastgesteld. Deze stijging bij de
oudere leeftijdsgroepen is er ook bij de vrouwen, maar, in tegenstelling tot bij de mannen was er
geen daling van het aantal werkende jonge vrouwen. Overigens is de piek van het aantal
werkenden over de periode 1999-2010 gewoon meegeschoven: terwijl in 1999 het aantal
werkende mannen en vrouwen maximaal was bij de leeftijd van 35 jaar, was dat in 2010 op
46 jaar.
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Zoals vermeld in sectie 1.1 worden grote verschillen opgetekend inzake de
arbeidsmarktparticipatie van de verschillende leeftijdsgroepen binnen de Belgische bevolking. Bij
de 25-44-jarigen ligt de werkgelegenheidsgraad in België hoger dan gemiddeld in de EU; bij de 4554-jarigen is deze ratio vergelijkbaar. Maar, net als bij de jongeren tot 24 jaar - die, gezien hun
specifieke situatie (studies) in het vervolg van dit verslag buiten beschouwing zullen blijven -, is
het relatieve aantal werkende 55-64-jarigen, ondanks een sterkere verhoging sinds 2000, in België
aanzienlijk kleiner dan gemiddeld in de rest van de EU8. Het verslag zal dan ook focussen op de
arbeidsmarktsituatie van deze laatste groep. Ter vergelijking, of om te illustreren dat bepaalde
verklaringen reeds vóór de leeftijd van 55 jaar een rol spelen, zullen echter andere (jongere)
leeftijdsgroepen worden aangehaald.
Zo neemt de arbeidsmarktparticipatie, gebruikmakend van in leeftijdsgroepen van vijf jaar
opgesplitste gegevens, reeds af vanaf de groep van 45 tot 49 jaar. Immers, terwijl de
werkgelegenheidsgraad er, met 80 % in 2011, nog hoog blijft, krimpt het aandeel van de
werkzoekenden9 er. Het aandeel inactieven10, in procenten van de betreffende bevolking, beliep
er aldus 16 %. Bij de 50-54-jarigen is het aandeel werkzoekenden vergelijkbaar met dat bij de 4549-jarigen, maar de werkgelegenheidsgraad neemt af en de inactiviteitsgraad stijgt, tot zowat
22 % in 2011. Bij de oudere leeftijdsgroepen ligt de inactiviteitsgraad nog veel hoger
(respectievelijk 42 en 79 % in 2011 bij de 55-59- en de 60-64-jarigen).
De situatie loopt ook uiteen op het niveau van de gewesten. Over het algemeen ligt de
werkgelegenheidsgraad, ongeacht de leeftijdsgroep, het hoogst in Vlaanderen en het laagst in
Brussel. Dat is echter niet het geval voor de oudere arbeidskrachten: bij de 55-59-jarigen zijn er in
Brussel relatief evenveel personen aan de slag als in Vlaanderen en bij de 60-64-jarigen zijn dat er,
met ongeveer 31 % in 2011, zelfs ruim meer dan in de beide andere gewesten. Voor die laatste
leeftijdsgroep is het zelfs Vlaanderen dat, met zowat 18 %, de rij sluit; sinds 2000 was de stijging
van die ratio er het kleinst van de drie gewesten. Bovendien is in Brussel een beduidend groter
deel van die beide bevolkingsgroepen werkzoekend, waardoor de inactiviteitsgraad er lager ligt
dan in Vlaanderen en Wallonië.

8

Tussen 2000 en 2011 is het aantal werkende 55-64-jarigen in België procentueel dan wel dubbel zo sterk gegroeid
als gemiddeld in de EU, maar dit heeft deels te maken met de eveneens sterkere groei van het aantal personen in
deze leeftijdscategorie en met het feit dat tijdens het referentiejaar 2000 in België veel minder 55-64-jarigen aan
het werk waren, wat de procentuele verandering opdrijft.
9 Het betreft de werkzoekenden volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau. Een werkzoekende is een
persoon die niet werkt (dit is: tijdens de referentieperiode niet minstens één uur betaalde arbeid hebben verricht),
die tijdens de vier weken vóór de enquête actief naar werk heeft gezocht en binnen de twee weken beschikbaar is
voor de arbeidsmarkt.
10 Het betreft de inactieven volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau. Een inactieve is een persoon
die niet werkt en niet werkzoekend is (zie voorgaande voetnoot).
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Grafiek 7 - Arbeidsmarktstatuut in België en de EU: opsplitsing volgens leeftijd
(procenten van de overeenstemmende totale bevolking per leeftijdsgroep, 2011)

Bronnen: ADSEI, EC (EAK).
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De "oudere arbeidskrachten", gedefinieerd als de 55-64-jarigen, vormen dus, nog ongeacht een
verdere opsplitsing volgens bijvoorbeeld geslacht en scholingsniveau, verre van een homogene
groep. Niettemin zullen in dit verslag noodzakelijkerwijs vaak hergroeperingen worden gebruikt.
De gewenste informatie kan immers vaak enkel in enquêtes worden gevonden (voornamelijk de
EAK, de enquête naar de arbeidskrachten), wat inhoudt dat de resultaten ervan puntschattingen
betreffen die omgeven zijn door een betrouwbaarheidsinterval. Daarom wordt een
representativiteitsvereiste opgelegd, die inhoudt dat het aantal personen in de gebruikte groepen
groter moeten zijn dan een minimumdrempel11, anders geven de betreffende gegevens, evenals
de erop gebaseerde cijfers (zoals ratio's), geen getrouw beeld van de werkelijkheid.
Dientengevolge worden de niet-werkenden, na de werkgelegenheid in sectie 2.2, in sectie 2.3 als
geheel beschouwd: vooral de groep werkzoekenden is immers te klein om representatieve
uitsplitsingen te kunnen verrichten.
De vereiste van representativiteit houdt ook in dat een heel gedetailleerde leeftijdsopsplitsing van
de EAK-gegevens, volgens individueel leeftijdsjaar, onvermijdelijk tot (te) kleine groepen leidt,
waardoor het aantal verdere uitsplitsingen ervan beperkt blijft. Wel verschaft ze, meer dan
hergroeperingen in vijf- of tienjarige leeftijdsgroepen, nog meer precieze informatie over de
geleidelijke verschuivingen inzake de arbeidsmarktsituatie van de oudere arbeidskrachten, en het
gebruik van de verschillende uittredingssystemen.

De verdeling volgens sociaaleconomisch statuut van de jongste en de oudste generaties van de
bevolking op arbeidsleeftijd toont een grote diversiteit aan. Het merendeel van de 25-54-jarigen
werkt (in 2010 had 74 % van de vrouwen en 86 % van de mannen een baan) terwijl de jongste
generaties vooral studeren of werken en bij de 55-plussers werk gaandeweg wijkt voor
verschillende arbeidsmarktuittredingstelsels: brugpensioen, terbeschikkingstelling voorafgaand
aan het rustpensioen, vervroegd pensioen, rustpensioen.
Deze situatie kan worden begrepen aan de hand van de EAK. Uit de gegevens per leeftijdsjaar
voor de 40-64-jarigen in 2010 blijkt dat het aandeel van de werkenden begint af te nemen vanaf
de leeftijd van 44 jaar. De vermindering verloopt traag en regelmatig tot de leeftijd van 54 jaar,
waarbij de werkgelegenheidsgraad daalt van meer dan 80 % tot 72 %. Nadien versnelt die afname
aanzienlijk: van de 56-jarigen is nog 61 % aan het werk, maar bij de 58-jarigen is dat nog maar
45 % en bij de 60-jarigen 30 %. Van de 64-jarigen werkt nog slechts 12 %.
Het aandeel van de werkzoekenden volgens de definitie van het IAB neemt voortdurend af
naarmate een hogere leeftijd wordt beschouwd. In 2010 was gemiddeld meer dan 5 % van de 40tot 46-jarigen werkzoekend. Vanaf 55 jaar zakt dat aandeel tot onder de 4 % en op nog latere
leeftijden wordt dat aandeel niet-significant. Terzelfder tijd valt een geleidelijke toename vast te
stellen van het aandeel van niet-IAB-werkzoekenden, dat zijn personen die verklaren dat het
sociaaleconomisch statuut dat het beste met hun situatie overeenstemt dat van werkloze is, maar
die niet voldoen aan de strikte voorwaarden die het IAB vastlegde inzake het zoeken naar werk en
beschikbaarheid. Wellicht gaat het voor een deel om ontmoedigde werklozen, namelijk mensen
die geen werk meer zoeken omdat ze denken te oud te zijn of niet over de kwalificaties te
beschikken die worden gevraagd voor de banen die op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Die
groep is echter te klein om deze hypothese te kunnen verifiëren. Als deze twee categorieën van
werklozen bij elkaar worden geteld, blijkt het aandeel werklozen bij de 40-64-jarigen betrekkelijk
stabiel te zijn. Dat aandeel schommelt tussen 6,2 en 10,7 % (dat maximum wordt bereikt bij de
58- en 59-jarigen), met een gemiddelde van 7,8 %.

11

Voor België bedraagt deze minimumdrempel voor jaargegevens 5.000 personen.
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Grafiek 8 – Bevolking tussen 40 en 64 jaar: uitsplitsing volgens sociaaleconomisch statuut
(procenten van de overeenstemmende bevolking, 2010)

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).
1
Overige: personen die studeren of een opleiding volgen en overige niet-werkende personen.
2
Bruggepensioneerden, personen ter beschikking gesteld voorafgaand aan het rustpensioen, personen met
vervroegd pensioen of met rustpensioen.
3
Overige: arbeidsongeschikte personen, niet-IAB-werklozen, personen die studeren of een opleiding volgen en
overige niet-werkende personen.
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Het aandeel van de personen die inactief zijn wegens arbeidsongeschiktheid (invaliditeit,
langdurige ziekte) neemt geleidelijk toe met de leeftijd, net als het aandeel van de personen die
thuis blijven, voornamelijk vrouwen. Bij de jonge veertigers is minder dan 4 % arbeidsongeschikt.
Tussen 48 en 54 jaar schommelt dat aandeel rond 6 %, en het beloopt ongeveer 8 % tussen 55 en
59 jaar. Vervolgens daalt dat percentage, wellicht omdat de betrokken personen dan overgaan
van het stelsel van arbeidsongeschiktheid naar een van de arbeidsmarktuittredingstelsels.
Het aandeel van de huisvrouwen is duidelijk groter bij de oudere generaties. Tussen 40 en 47 jaar
verklaart ongeveer een op de tien vrouwen dat haar hoofdstatuut huisvrouw is. Dat aandeel
neemt evenwel toe met de leeftijd, en bedraagt uiteindelijk meer dan twee op tien bij de
vrouwelijke 55-plussers. In totaal bevindt 8 % van de 40-64-jarigen (dat wil zeggen bijna 300 000
personen), waarvan 98 % vrouwen, zich niet op de arbeidsmarkt omdat zij thuis blijven.
De uitgesproken daling van de werkgelegenheidsgraad vanaf 55 jaar heeft in hoofdzaak te maken
met de stijging van het aantal begunstigden van stelsels van vervroegde uittreding uit de
arbeidsmarkt. Uiteraard zijn er vóór die leeftijd reeds mensen die verklaren met brugpensioen te
zijn, ter beschikking gesteld te zijn voorafgaand aan het rustpensioen of met rustpensioen of met
vervroegd pensioen te zijn, maar het is vanaf de leeftijd van 55 jaar dat de gegevens voor die
categorieën significant beginnen te worden. Het aandeel van de personen met brugpensioen of
die ter beschikking zijn gesteld voorafgaand aan het rustpensioen neemt snel toe: vanaf 58 jaar
valt 14 % van de bevolking onder een van die twee stelsels, en dat percentage blijft vervolgens
stabiel tot de leeftijd van 64 jaar. Het aandeel van de personen met rustpensioen of met
vervroegd pensioen neemt daarentegen onophoudelijk toe: het gaat om minder dan 10 % van de
min-60-jarigen, maar dat aandeel stijgt tot 26 % voor de 60-jarigen en tot meer dan 40 % boven
de leeftijd van 63 jaar. Voor die laatste stelsels is het aandeel van de vrouwen nauwelijks kleiner
dan dat van de mannen. Verhoudingsgewijs zijn daarentegen meer mannen met brugpensioen en
ter beschikking gesteld voorafgaand aan het rustpensioen: ongeveer 8 % van de 60-64-jarige
vrouwen zijn om deze redenen inactief, tegen bijna 20 % van de mannen in dezelfde
leeftijdsgroep.
Aan de hand van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid kan het voorafgaande
statuut12 worden bepaald van de personen die in de loop van een van de kwartalen van een
bepaald jaar, in dit geval 2009, voor het eerst een pensioenuitkering hebben gekregen. Uit die
gegevens blijkt dat 38 % van die personen loontrekkende was in het kwartaal voorafgaand aan de
pensionering, 11 % was met brugpensioen, en 10 % was vrijgesteld van inschrijving als
werkzoekende. Daarnaast was de categorie 'Overige statuten', waarin met name de
arbeidsongeschikte personen en de huismannen/-vrouwen ondergebracht zijn, goed voor 30 %.
In deze laatste categorie zijn vrouwen verhoudingsgewijs talrijker vertegenwoordigd (47 %, tegen
slechts 19 % voor de mannen), terwijl de bruggepensioneerden en vrijgestelde werklozen dan
weer een groter aandeel mannen omvatten (respectievelijk 19 % tegen 0,2 % en 12 % tegen 7 %).
Het aandeel van voordien werkenden is ook groter bij de mannen dan bij de vrouwen (48 % tegen
42 %), zowel bij de loontrekkenden als bij de zelfstandigen.
Uit de gegevens komen ook regionale verschillen naar voren in de verdeling van de statuten
voorafgaand aan de pensionering: zo was in Brussel 33 % van de betrokken personen
loontrekkende vóór de pensionering (tegen 40 % in Wallonië en 38 % in Vlaanderen) en behoorde
36 % tot de categorie 'Overige statuten' (tegen 31 % in Wallonië en 29 % in Vlaanderen). In

12 Loontrekkende, zelfstandige, werkzoekende, persoon met vrijstelling van inschrijving als werkzoekende (oudere

werkloze, werkloze die is vrijgesteld wegens familiale of sociale omstandigheden, een (beroeps)opleiding of om andere
redenen, bijvoorbeeld de deelname aan een humanitaire actie of een ontwikkelingssamenwerkingsactie), persoon met
loopbaanonderbreking/tijdskrediet, leefloner, voltijds bruggepensioneerde, overige statuten (meer bepaald de
arbeidsongeschikte personen en huismannen/-vrouwen).
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Vlaanderen was 13 % van de betrokken personen bruggepensioneerd, tegen 9 % in Wallonië en
6 % in Brussel.

Grafiek 9 – Sociaaleconomisch statuut vóór het rustpensioen
(procenten van het totaal, 2009)

Bron: KSZ (Datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale bescherming), berekeningen FOD WASO.

2.2. Werkgelegenheid
De arbeidskrachten van 55 tot 64 jaar vormen geen homogene groep. Zo ligt, zoals voor alle
leeftijdsgroepen, de werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarige mannen hoger dan die van de
vrouwen van dezelfde leeftijd. In 2011 waren respectievelijk 46 en 31,6 % van de betreffende
bevolkingsgroepen aan de slag. Wel lieten de vrouwen over het meest recente decennium de
sterkste stijging optekenen, zij het van een veel lager vertrekniveau: over de periode 2000-2011
steeg de vrouwelijke werkgelegenheidsgraad bij de 55-64-jarigen immers met zowat
15 procentpunt, tegenover met iets minder dan 10 procentpunt bij de mannelijke tegenhangers.
De stijging van de werkgelegenheidsgraad van deze oudere arbeidskrachten is dus in grotere mate
te danken aan de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen van 55 tot 64 jaar. De
hervorming van de pensioenregeling voor vrouwen (optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd
tot 65 jaar en verlengen van de duur van een volledige loopbaan tot 45 jaar, net als voor de
mannen) heeft hierbij, naast andere factoren13, ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld.

13 Zo hadden ook een aantal maatschappelijke factoren een invloed, zoals het hogere gemiddelde scholingsniveau, de

toename van het aantal alleenstaande vrouwen, enz.
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Grafiek 10 - Werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarigen in België en opsplitsing volgens geslacht en
scholingsniveau
(procenten van de overeenstemmende bevolking)

Bron: ADSEI (EAK).

De arbeidsmarktdeelname van 55-64-jarigen verschilt ook beduidend naargelang het
scholingsniveau van de betrokkenen. Immers, net als bij de totale bevolking op arbeidsleeftijd ligt
ook bij hen de werkgelegenheidsgraad substantieel hoger naarmate het scholingsniveau
toeneemt14. In 2011 was bijna 56 % van de hooggeschoolde 55-64-jarigen aan het werk,
tegenover zowat 42 % van de middengeschoolden en 27 % van de laaggeschoolden uit dezelfde
leeftijdscategorie.
Overigens is de kloof tussen de laaggeschoolden, enerzijds, en de midden- en hooggeschoolden,
anderzijds, sinds 2000 verder vergroot: over de periode 2000-2011 steeg de
werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden immers wel met 7,6 procentpunt, doch de
toename was beduidend groter (respectievelijk 10,8 en 9,6 procentpunt) bij de midden- en de
hooggeschoolden.

14 Er zij op gewezen dat het hoogstbehaalde diploma - dat in de enquête naar de arbeidskrachten als criterium wordt

gebruikt voor de bepaling van het scholingsniveau, terwijl er geen indicator voorhanden is m.b.t. bv. opgedane
ervaring - voor oudere arbeidskrachten minder doorslaggevend is inzake arbeidsmarktparticipatie, aangezien zij, in
tegenstelling tot de schoolverlaters, veel werkervaring hebben opgedaan, die veel relevanter kan zijn dan een oud
diploma. Uit gegevens inzake levenslang leren (zie verder in deel 4.2) blijkt echter dat hogergeschoolden meer
toegang krijgen tot latere opleidingen, waardoor de initiële opsplitsing volgens scholingsniveau in grote lijnen
bestendigd blijft.
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Een deel van de opgetekende werkgelegenheidsgraadstijging bij zowel de mannen als de vrouwen
kan dan ook worden toegeschreven aan de gemiddelde stijging van het scholingsniveau. Immers,
terwijl in 2000 in België nog 62 % van de 55-64-jarigen laaggeschoold was en slechts 17 %
hooggeschoold, beliepen deze aandelen in 2011 respectievelijk 44 en 25 %.
Ongeacht het scholingsniveau liggen de mannelijke werkgelegenheidsgraden hoger dan de
vrouwelijke: in 2011 beliep het verschil telkens zowat 12 procentpunt voor de laag- en de
middengeschoolden, maar bij de hooggeschoolden was dat ecart, met 18 procentpunt, de helft
groter. Wel was de stijging van de vrouwelijke werkgelegenheidsgraden tussen 2000 en 2011,
uitgedrukt in procentpunt, voor alle scholingsniveaus zowat dubbel zo groot als bij de mannen.
Ook indien zogenaamde synthetische cohorten worden gebruikt15, komt de systematische
geleidelijke stijging van de werkgelegenheidsgraad van mannen en vrouwen tot uiting. Zo beliep
de werkgelegenheidsgraad van de personen van 54 jaar in 2000 (dit is de "generatie van 64 jaar in
2010") bij de mannen zowat 70 % en bij de vrouwen 40 %. Bij de personen van 54 jaar in 2005 (de
"generatie van 64 jaar in 2015") was die ratio opgelopen tot respectievelijk ongeveer 75 en 47 %,
en in 2010 was van de personen van 54 jaar pakweg 82 % van de mannen en 62 % van de
vrouwen aan de slag. Ook op hogere leeftijden wordt een geleidelijke stijging vastgesteld. De
verkleining van het visuele verschil tussen de verschillende "generaties" in de grafiek wijst
overigens niet op een kleinere stijging voor de oudste arbeidskrachten, maar is toe te schrijven
aan de gebruikte methode. Immers, naarmate de beschouwde leeftijd (op de horizontale as)
toeneemt, komen de betreffende generaties meer en meer samen te vallen en finaal, bij de
leeftijd van 64 jaar valt de "generatie van 64 jaar in 2010" samen met de in 2010 geobserveerde
werkgelegenheidsgraad van 64-jarigen. Op dezelfde wijze valt de "generatie van 64 jaar in 2015"
op de leeftijd van 59 jaar samen met de in 2010 geobserveerde werkgelegenheidsgraad van de
59-jarigen.

15 De term "synthetische cohorte" is overigens niet geheel correct bij het gebruik van gegevens van de enquête naar

de arbeidskrachten, aangezien het geen paneldata betreft: de respondenten zijn dus niet dezelfde op de diverse
enquêtemomenten en kunnen derhalve niet doorheen de tijd gevolgd worden. Niettemin kan een benaderende
methode gehanteerd worden, vermits de enquêteresultaten op elk tijdstip representatieve groepen betreffen, die
doorheen de tijd gevolgd kunnen worden.
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Grafiek 11 - Werkelijke werkgelegenheidsgraden en werkgelegenheidsgraden van de synthetische
cohorten
(in procenten van de overeenstemmende bevolking)

Bron: EC, (EAK, microgegevens).
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Een opsplitsing van het verloop van de werkgelegenheidsgraden volgens leeftijd (per vijfjarige
leeftijdsgroepen) en, respectievelijk, geslacht en scholingsniveau, brengt geen zeer grote
verschillen aan het licht. Zowel bij de mannen, de vrouwen, de laag- en de middengeschoolden
neemt die ratio af vanaf de leeftijdsgroep van 50-54 jaar. De afname versnelt bij de 55-59-jarigen
en vervolgens nogmaals bij de 60-64-jarigen. Alhoewel de verschillen tussen de
werkgelegenheidsgraden bij die laatste leeftijdsgroep heel klein worden, blijven de algemene
vaststellingen (een grotere participatie bij mannen en bij hogergeschoolden) overeind. De enige
uitzondering op deze algemene regel is het standhouden van de werkgelegenheidsgraad bij
hooggeschoolden tussen de leeftijdsgroepen van 45-49 en 50-54 jaar: voor hooggeschoolden is de
leeftijd waarop de arbeidsmarktparticipatie definitief kantelt derhalve later te situeren dan voor
lagergeschoolden. De grotere arbeidsmarktparticipatie van hogergeschoolde oudere
arbeidskrachten wordt overigens deels verklaard door de veelal minder zware
arbeidsomstandigheden, de latere start van de professionele loopbaan16 en het feit dat werken
voor hen een relatief grotere financiële bonus oplevert in vergelijking met inactiviteit.

Grafiek 12 - Werkgelegenheidsgraad volgens leeftijdsgroep: opsplitsing volgens geslacht en
scholingsniveau
(procenten van de overeenstemmende bevolking, 2011)

Bron: ADSEI (EAK).

De werkgelegenheidsgraad van oudere arbeidskrachten wordt dus in belangrijke mate beïnvloed
door de determinanten geslacht en scholingsniveau. Dit blijkt ook uit de regionale cijfers. In de
inleiding van dit hoofdstuk werd reeds de opmerkelijke observatie gemaakt dat de 55-64-jarigen
er, in tegenstelling tot de algemene minder gunstige arbeidsmarktsituatie in Brussel, in grotere
mate aan het werk zijn dan in de beide andere gewesten. In 2011 beliep de
werkgelegenheidsgraad van Brusselaars uit die leeftijdsgroep immers 45 %, tegenover ongeveer
39 % in Vlaanderen en 37 % in Wallonië. Deze vaststelling houdt echter, zoals blijkt uit de
16 Zo had in 2010, volgens de EAK, 70 % van de nog werkende 62-64-jarige laaggeschoolden een loopbaan van

minstens 45 jaar achter de rug (aantal jaar tussen het jaar waarin de eerste significante baan werd verkregen en het
jaar van de enquête); bij de middengeschoolden uit dezelfde leeftijdsgroep was dat 34 % en bij de hooggeschoolden
slechts 6 %.
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gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten, deels verband met het hogere gemiddelde
scholingsniveau van de 55-64-jarige bevolking (zowel mannen als vrouwen) in Brussel: zo bezat in
2011 bijna 39 % van de 55-64-jarigen een diploma van het hoger onderwijs, tegenover ongeveer
24 % in Vlaanderen en Wallonië, wat mogelijks te maken kan hebben met de in de hoofdstad
residerende hooggeschoolde ambtenaren en kaderleden van de diverse Belgische en
internationale instellingen en ondernemingen.
Indien gecorrigeerd wordt voor de bevolkingssamenstelling volgens leeftijd, geslacht en
scholingsniveau - dit gebeurt door de specifieke werkgelegenheidsgraden volgens leeftijd,
geslacht en scholing voor elk van de gewesten te wegen met het gemiddelde aandeel van die
groepen in de totale bevolking van 55 tot 64 jaar in België -, dan blijft de werkgelegenheidsgraad
van de 55-64-jarigen het hoogst in Brussel, maar het verschil met de beide andere gewesten
verkleint aanzienlijk. Voor Brussel komt de aldus gecorrigeerde werkgelegenheidsgraad in 2011
op zowat 42 % uit, tegenover bijna 39 % in Vlaanderen en 38 % in Wallonië.

Grafiek 13 - Werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarigen in de gewesten
(procenten van de overeenstemmende bevolking, 2011)

Bron: ADSEI (EAK).
1
Gecorrigeerd voor de bevolkingssamenstelling volgens leeftijd, geslacht en scholingsniveau.

De opsplitsing van de loontrekkenden volgens bedrijfstak brengt geen zeer grote verschillen
tussen de diverse leeftijdsgroepen aan het licht. De geringere werkgelegenheid bij de 55-64jarigen is derhalve een algemeen verspreid fenomeen en niet geconcentreerd in bepaalde
activiteitstakken. De terugval is niettemin iets sterker voor "landbouw en industrie", ongetwijfeld
deels als gevolg van de in vergelijking met andere branches zwaardere arbeidsomstandigheden.
Daartegenover neemt het aandeel van "overheid en onderwijs" enigszins toe, als gevolg van een
kleiner dan gemiddelde afname van het aantal tewerkgestelden.
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Grafiek 14 - Loontrekkenden volgens leeftijdsgroep: opsplitsing volgens bedrijfstak en anciënniteit
(procenten van het totaal, 2010)

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).

Tussen de diverse tienjaarlijkse leeftijdsgroepen komt echter wel een opmerkelijk
structuurverschil voor inzake de anciënniteit in de huidige baan. Deze stijgt immers substantieel
met de leeftijd van de betrokken werknemers, wat deels verband houdt met het logische verband
dat oudere arbeidskrachten, louter door hun leeftijd, meer kans hebben op een langere loopbaan
(bij dezelfde werkgever). Dit verschijnsel wijst echter ook op een geringe arbeidsmobiliteit van de
(oudere) arbeidskrachten in België. Zo is in België meer dan 80 % van de 55-64-jarigen gedurende
meer dan acht jaar werkzaam bij de huidige werkgever, terwijl dit aandeel gemiddeld in de EU
73 % beliep.

Ten slotte kunnen de in deel 1.2 geschetste demografische ontwikkelingen op middellange en
lange termijn, in combinatie met bepaalde hypothesen voor de volgens leeftijd en geslacht
opgesplitste werkgelegenheidsgraden17, een indicatie verschaffen van de te verwachten
toekomstige ontwikkeling van een aantal belangrijke variabelen, zoals de werkgelegenheids- en
de effectieve afhankelijkheidsgraad.

17 Een verdere opsplitsing volgens scholingsniveau zou interessant zijn, maar stuit op twee praktische bezwaren: zo

zijn de bevolkingsvooruitzichten van ADSEI-FPB niet uitgesplitst volgens scholingsniveau, maar enkel volgens leeftijd
en geslacht; bovendien wordt bij een verdere uitsplitsing van de leeftijds- en geslachtsspecifieke
werkgelegenheidsgraden volgens scholingsniveau in een aantal gevallen de representativiteitsvereiste van de
enquête naar de arbeidskrachten niet langer gerespecteerd.
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Grafiek 15 - Projecties inzake de arbeidsmarktsituatie op middellange en lange termijn
(indexcijfers 2010 = 100, tenzij anders vermeld)

Bron: ADSEI (EAK), berekeningen NBB.
1
Verhouding van de som van de personen van 0 tot 14 jaar en die van 65 jaar en ouder, enerzijds, tot het totale
aantal personen van 15 tot 64 jaar, in procenten.
2
Aantal werkenden van 20 tot 64 jaar in verhouding tot de overeenstemmende bevolking, in procenten.
3
Verhouding van de som van de personen van 0 tot 14 jaar, de niet-werkende 15-64-jarigen en de personen van
65 jaar en ouder, enerzijds, tot het totale aantal werkende personen van 15 tot 64 jaar, in procenten.
4
Scenario waarbij de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden constant worden gehouden op het
niveau van 2010.
5
Scenario waarbij de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden over de periode 2010-2020 eenzelfde
ontwikkeling kennen als tijdens de periode 2000-2010. Na 2020 worden ze stabiel gehouden.
6
Idem als scenario 2, maar de werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarigen wordt 50 % tegen 2020. Na 2020 worden de
leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden stabiel gehouden.

Zoals vermeld in sectie 1.2 zou de totale bevolking in België over de periode 2010-2020 met bijna
8 % toenemen en de bevolking op arbeidsleeftijd met iets minder dan 4 %. Op lange termijn
(tegen 2060) zou deze stijging respectievelijk bijna 24 en zowat 10 % belopen. Door de geringere
aanwas van de bevolking op arbeidsleeftijd in vergelijking met die van de totale bevolking neemt
de afhankelijkheidsgraad - dit is de verhouding van de personen van 0 tot 14 jaar en van 65 jaar
en ouder, enerzijds, tot de personen van 15 tot 64 jaar, anderzijds - aanhoudend toe, van bijna
52 % in 2010 tot 58 % in 2020 en, nadien, tot 71 % in 2060. Per 100 potentieel beroepsactieve

115.

personen zullen er aldus, volgens deze gegevens, in 2020 58 personen zijn die per definitie
inactief zijn op de arbeidsmarkt en tegen 2060 zou dit cijfer oplopen tot 71.
Indien in een eerste scenario de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden over de
gehele periode tot 2060 op het peil van 2010 worden gehandhaafd18, blijkt de totale
werkgelegenheid tegen 2020 met zowat 3 % toe te nemen, en tegen 2060 met ongeveer 9 %.
Deze stijging valt dus nauwelijks lager uit dan de toename van de bevolking op arbeidsleeftijd,
zodat de terugval van de totale werkgelegenheidsgraad eerder beperkt uitvalt: van 67,6 % van de
20-64-jarigen in 2010 zou hij afnemen naar 66,8 % in 2020 en vervolgens in 2060 op 67,2 %
uitkomen. België zou er aldus absoluut niet in slagen zijn in het kader van de EU2020-strategie
aangegane engagement (73,2 % tegen 2020) na te komen en dat is eveneens het geval voor de
werkgelegenheidsgraaddoelstelling van de 55-64-jarigen (doelstelling van 50 % tegen 2020), die in
2020 slechts 37,4 % zou belopen.
Tabel 2 - Projecties inzake de werkgelegenheid op middellange termijn
(duizenden personen)
Observatie
2010
niveau

niveau

verandering
t.o.v. 2010

niveau

verandering
t.o.v. 2010

niveau

verandering
t.o.v. 2010

5-14 jaar
15-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar

0
332
1.115
1.269
1.235
500

335
1.201
1.261
1.204
575
0

+335
+869
+146
-65
-660
-500

282
1.174
1.296
1.338
732
0

+282
+842
+181
+69
-503
-500

282
1.174
1.296
1.338
769
0

+282
+842
+181
+69
-466
-500

Totaal
(15-64 jaar)

4.451

4.575

125

4.822

372

4.859

408

Generatie in
2010 van

Scenario 1 in 20201

Scenario 2 in 20202

Scenario 3 in 20203

Bron: ADSEI (EAK), berekeningen NBB.
1
Scenario waarbij de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden constant worden gehouden op het
niveau van 2010.
2
Scenario waarbij de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden over de periode 2010-2020
eenzelfde ontwikkeling kennen als tijdens de periode 2000-2010. Na 2020 worden ze stabiel gehouden.
3
Idem als scenario 2, maar de werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarigen wordt 50 % tegen 2020. Na 2020 worden
de leeftijds- en geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden stabiel gehouden.

De stijging van de werkgelegenheid over de periode 2010-2020 kan per generatie worden
uitgesplitst. Zo zullen de zowat 500.000 personen die in 2010 55 à 64 jaar oud waren tegen 2020
allemaal de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar hebben bereikt of overschreden en aldus uit de
arbeidsmarkt verdwijnen. Maar ook bij de iets jongere leeftijdsgroep, van de 45-54-jarigen in
2010, zullen er, indien de huidige (leeftijds- en geslachtsspecifieke) werkgelegenheidsgraden
gehandhaafd blijven, tegen 2020 heel wat werkenden uit de arbeidsmarkt treden. Terwijl ze in
2010 nog met ongeveer 1,2 miljoen zijn, zou dat aantal tegen 2020 terugvallen tot 575.000. En
zelfs al bij de generatie van 35 tot 44 jaar zou er over de periode 2010-2020 een lichte
18 De stabilisatie van de werkgelegenheidsgraden op het actuele peil is overigens niet zo vanzelfsprekend: de

verwachte bevolkingstoename komt immers voor een groot deel (op middellange termijn) of helemaal (op lange
termijn) tot stand als gevolg van immigratie. Gegeven de actuele lage werkgelegenheidsgraden van niet-Europese
staatsburgers moeten er dan ook inspanningen worden geleverd om de arbeidsmarktparticipatie van de
immigranten te verhogen.
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werkgelegenheidsterugval worden opgetekend. Daarentegen zou het aantal werkenden bij de
jongere leeftijdsgroepen aanzienlijk toenemen. Zo zou de werkgelegenheid bij de momenteel
grotendeels nog studerende generatie van 15 tot 24 jaar, die tegen 2020 de sterk actieve groep
van 25-34-jarigen zal vormen, volgens dit scenario tegen 2020 met 869.000 personen toenemen.
Ook bij de momenteel nog niet beroepsactieve 5-14-jarigen en de generatie van 25 tot 34 jaar
wordt een duidelijke toename van de werkgelegenheid verwacht. De in dit scenario over de
periode 2010-2020 verwachte stijging van de werkgelegenheid ten belope van 125.000 banen
vormt aldus de resultante van een toename van bijna 1,4 miljoen werkenden bij de huidige 5-34jarigen, die grotendeels wordt gecompenseerd door een daling met iets meer dan
1,2 miljoen personen bij de huidige 35-64-jarigen.
Ondanks de geraamde stijging van de werkgelegenheid zijn de gevolgen van dit scenario
aanzienlijk. De effectieve afhankelijkheidsgraad - gedefinieerd als de verhouding van de personen
van 0 tot 14 jaar, die van 65 jaar en ouder, aangevuld met de niet-werkende personen van 15 tot
64 jaar, enerzijds, tot de werkende personen van 15 tot 64 jaar, anderzijds - kent in dit scenario
immers een explosieve stijging: van ongeveer 145 % in 2010 loopt hij al op middellange termijn op
tot 156 % en vervolgens geleidelijk tot 179 % in 2060. Per effectief werkende persoon zouden er
dan aldus zowat 1,8 niet-werkenden zijn, wat een enorme druk zou leggen op de werkenden om
het overheidsbudget en het socialezekerheidsstelsel te financieren. De lasten op en de kosten van
de productiefactor arbeid zouden aldus meer dan waarschijnlijk onhoudbaar zijn.
Een oplossing hiervoor kan bestaan in een wijziging van de financieringsmethode van de sociale
zekerheid, wat buiten het bestek van dit verslag valt. Een andere oplossing ligt in het verhogen
van de arbeidsmarktdeelname van de potentieel beroepsactieven.
Zo werd een tweede scenario uitgewerkt waarbij de leeftijds- en geslachtsspecifieke
werkgelegenheidsgraden over de periode 2010-2020 eenzelfde ontwikkeling zouden kennen als
tijdens de periode 2000-2010 en nadien stabiel worden gehouden. In dat geval stijgt de totale
werkgelegenheid tegen 2020 met zowat 8 %, en tegen 2060 met ongeveer 14 %. Doordat deze
toename groter uitvalt dan die van de bevolking op arbeidsleeftijd, loopt de
werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen op tot 70,6 % in 2020; tegen 2060 zou hij vervolgens
stabiel blijven (70,7 %). De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen, van zijn kant, zou in dat
scenario een duidelijke, doch nog steeds onvoldoende stijging laten optekenen: in 2020 zou deze
uitkomen op 47,6 %.
De analyse per generatie laat de invloed zien van de gesimuleerde verandering van de
werkgelegenheidsgraden. De huidige groep van 55-64-jarigen verdwijnt dan wel nog steeds uit de
werkgelegenheid, maar in vergelijking met het eerste scenario wordt de tewerkstellingsafname bij
de 45-54-jarigen gereduceerd tot zowat 500.000 personen. Bovendien zou, in tegenstelling tot het
scenario met de stabiele werkgelegenheidsgraden, bij de 35-44-jarigen een lichte stijging worden
opgetekend en bij de 25-34-jarigen zou de toename iets groter uitvallen. Daartegenover staat een
kleinere aanwas van de beide jongste leeftijdsgroepen, als gevolg van het verder teruglopen van
hun werkgelegenheidsgraad, als weerspiegeling van de aanhoudend hogere deelname aan het
hoger onderwijs.
In dit scenario loopt de effectieve afhankelijkheidsgraad tegen 2020 licht terug (tot 143 %), om
nadien opnieuw toe te nemen (tot 166 % in 2060). Indien België er dus in slaagt om de (leeftijdsen geslachtsspecifieke) werkgelegenheidsgraden over het huidige decennium in dezelfde mate te
laten toenemen als gedurende de periode 2000-2010, dan zou het aantal niet-werkenden per
effectief werkende persoon tot dan gestabiliseerd kunnen worden. Nadien zouden additionele
verhogingen nodig zijn.
Een laatste scenario past het tweede scenario aan door voor de 55-64-jarigen een verhoging van
de werkgelegenheidsgraad te simuleren tot 50 % in 2020; nadien worden alle leeftijds- en
geslachtsspecifieke werkgelegenheidsgraden constant gehouden. Hierdoor stijgt de totale
117.

werkgelegenheid over de periode 2010-2020 met zowat 9 % en tegen 2060 met iets meer dan
15 %. De werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen zou hierdoor in 2020 op 71,2 % uitkomen
en vervolgens nog zeer licht toenemen tot 71,4 % in 2060. Ondanks de stijging van de
werkgelegenheidsgraad van de oudere arbeidskrachten tot het door de Belgische regering in het
kader van de EU2020-strategie beoogde peil, zou de werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen
dus nog ver onder de doelstelling van 73,2 % blijven. Om ook dit Europese engagement te kunnen
respecteren, zullen dus nog verdere verhogingen nodig zijn bij de jongere leeftijdsgroepen.
Door de verdere verhoging van de arbeidsmarktdeelname van de 55-64-jarigen daalt de afname
van het aantal werkenden van de generatie van 45 tot 54 jaar in 2010 verder, tot
466.000 personen. De effectieve afhankelijkheidsgraad, ten slotte, zou in dit scenario in eerste
instantie afnemen tot 141 % in 2020, maar nadien, op langere termijn, nog steeds sterk in de
hoogte gaan, tot 164 % in 2060. Ook in dit scenario waarin de helft van de 55-64-jarigen aan het
werk zijn, blijft de inactiviteits-activiteitsverhouding derhalve een aanzienlijk probleem.

Overigens geeft een recente simulatie van de impact van het optrekken van de leeftijd- en
loopbaanvoorwaarden bij vervroegd rustpensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag19 - onder
de hypothese dat de verlate uitstroom volledig tot uiting komt in de werkgelegenheid - aan dat de
Belgische werkgelegenheidsgraad van 55-64-jarigen hierdoor tegen 2020 zou kunnen oplopen tot
46,5 % (Neefs et alii, 2012). Maar ook indien de hervorming verder zou worden uitgebreid zodat
de uitstroom bij alle 55-plussers met twee jaar kan worden uitgesteld, zou deze ratio in 2020, met
48,4 %, nog steeds onder de Belgische doelstelling uitkomen.
De Studiecommissie voor de vergrijzing (SCvV) heeft een raming gemaakt van de gevolgen van de
recente overheidsmaatregelen (verstrengde toegang tot het vervroegd pensioen, tot de
werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot loopbaanonderbreking en tijdskrediet). Deze geeft, zoals
verwacht, aan dat de activiteitsgraad van de 55-64-jarigen hierdoor zal toenemen, wat in eerste
instantie, gegeven de arbeidsvraag, tot een hogere werkloosheid zou leiden. Op basis van de
eerste ramingen zou de werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen in 2020 circa 4 procentpunt
hoger uitkomen en in 2060 bijna 6 procentpunt. In 2060 zou de impact op de totale
werkgelegenheidsgraad (van de 15-64-jarigen) ongeveer 1 procentpunt belopen (Studiecommissie
voor de vergrijzing, 2012).

2.3. Niet-werkenden
2.3.1.

Sociaaleconomisch statuut van de niet-werkenden

Zoals eerder vermeld, kan worden vastgesteld dat werken wijkt voor een aantal andere
sociaaleconomische statuten naarmate oudere leeftijden worden beschouwd. Ook het aandeel
van de werkzoekenden neemt af: in 2010 was minder dan 2 % van de 55-64-jarigen actief op zoek
naar een baan en beschikbaar voor de arbeidsmarkt, tegen 4,7 % in de generatie daarvoor (de 4554-jarigen). In totaal zijn er bij de 55-64-jarigen 60,8 % inactieven, terwijl dat aandeel slechts
ongeveer 11 % bedraagt bij de 25-34-jarigen en de 35-44-jarigen, en 18 % bij de 45-54-jarigen. De
helft van die inactieve 55-64-jarigen heeft zich al uit de arbeidsmarkt teruggetrokken via een van
de pensioen- of brugpensioenstelsels. Bovendien is 12 % van de 55-64-jarigen huisman/-vrouw,
8 % is arbeidsongeschikt of invalide en 7 % verklaart werkloos te zijn zonder evenwel
werkzoekende te zijn volgens de definitie van het IAB.
19
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Deze hervormingen worden beschreven in het derde hoofdstuk van dit verslag.

In de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar zijn de vrouwen relatief vaker inactief dan de mannen
(69,1% tegen 52,4%). Dat verschil is voor het grootste deel te verklaren door het feit dat veel
vrouwen uit die generatie huisvrouw zijn (22,9 %). Het aandeel van de vrouwen die nog werken of
die de arbeidsmarkt voor hun 65ste hebben verlaten door middel van een systeem van
(brug)pensioen (57,9 %) is aldus 24 procentpunt kleiner dan dat bij de mannen (81,8 %).

Bevolking
(duizenden)

Werkenden

Werkzoekenden

Inactieven

Huisman/vrouw

Niet-IABwerkloze

(Brug)gepensioneer
de

Arbeidsongeschikt of
invalide

Overige

waarvan:

Tabel 3 - Bevolking op arbeidsleeftijd in België: uitsplitsing volgens sociaaleconomisch statuut1
(procenten van het totaal, tenzij anders vermeld, 2010)

Totaal

7 177

62,0

5,7

32,3

5,3

3,1

6,5

3,9

13,5

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
waarvan
Mannen
Vrouwen

1 315
1 398
1 528
1 597
1 338

25,2
79,8
83,0
77,3
37,3

7,3
8,7
5,9
4,7
1,8

67,5
11,6
11,1
18,0
60,8

0,9
3,1
3,9
6,7
11,8

1,4
2,6
2,2
2,5
6,8

n.s.
n.s.
n.s.
1,8
32,4

0,7
2,1
3,3
5,7
7,7

64,3
3,7
1,5
1,4
2,2

663
675

45,6
29,2

2,0
1,6

52,4
69,1

n.s.
22,9

6,1
7,5

36,2
28,7

7,9
7,4

1,8
2,6

609

26,1

1,8

72,1

16,2

9,2

32,9

11,1

2,7

386

41,0

1,8

57,2

10,3

6,3

32,0

6,8

1,8

343

53,1

1,9

45,0

5,7

3,0

32,1

2,5

1,7

107
785
446

n.s.
38,2
35,1

4,1
1,6
1,7

55,3
60,3
63,2

7,6
12,5
11,7

10,0
5,8
7,7

23,6
32,5
34,4

9,1
7,9
6,8

4,9
1,5
2,7

Laaggeschoolden
Middengeschoolden
Hooggeschoolden
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).
n.s.: niet-significante gegevens.
1
Het scholingsniveau is gebaseerd op het hoogst behaalde diploma. Voor de oudere arbeidskrachten is dat minder
kenmerkend dan voor de jongere generaties, want het erkent uitsluitend het niveau van initiële opleiding en houdt
geen rekening met competenties die tijdens de loopbaan zijn verworven.
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Meer dan de helft van de 55-64-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs is nog aan het
werk, terwijl dat bij de middengeschoolden slechts 41 % is en maar iets meer dan 25 % bij de
laaggeschoolden. De wil om zich nog op de arbeidsmarkt te begeven en actief naar een baan te
zoeken, verschilt niet volgens het initiële scholingsniveau. Bepaalde statuten van inactiviteit
komen daarentegen vaker voor bij laaggeschoolden: bij hen is het aandeel van de huismannen/vrouwen bijna drie maal groter dan bij hooggeschoolden (respectievelijk 16,2 en 5,7 %); ook
arbeidsongeschiktheid komt vaker voor bij laaggeschoolden, net als het statuut van niet-IABwerkloze.
De uitsplitsing volgens sociaaleconomisch statuut van de 55-64-jarigen toont geen grote
verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. De werkgelegenheidsgraad is iets groter in Vlaanderen
(38,2 % tegen 35,1 %), terwijl het percentage niet-IAB-werklozen en (brug)gepensioneerden dan
weer een beetje hoger ligt in Wallonië. Het Brusselse Gewest onderscheidt zich daarentegen
duidelijk van de twee andere gewesten: het telt 55,3 % inactieven, tegen meer dan 60 % in de
beide andere gewesten. In Brussel zijn er relatief minder huismannen/-vrouwen en minder
(brug)gepensioneerden, maar wel meer niet-IAB-werklozen, arbeidsongeschikte personen en
andere inactieven.
Een groot aantal mensen heeft geen werk, hetzij omdat ze aan de kant geschoven zijn op de
arbeidsmarkt, hetzij vanwege een persoonlijke keuze of omdat ze ontmoedigd zijn. In 2010
hadden bijna 837 000 personen tussen 55 en 64 jaar geen baan; 57 % van hen was vrouw en 54 %
laaggeschoold. Bij de jongere generaties20 komt deze situatie minder vaak voor (respectievelijk
283 000, 259 000 en 362 000 personen bij de 25-34-jarigen, de 35-44-jarigen en de 45-54-jarigen),
maar de vrouwen zijn er relatief talrijker: ze vertegenwoordigen respectievelijk 60, 63 en 66 % van
de niet-werkenden in deze drie leeftijdsgroepen.
Grafiek 16 – Niet-werkende bevolking: uitsplitsing volgens geslacht en scholingsniveau
(duizenden, 2010)

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).

20 In de rest van dit deel wordt de generatie van de 15-24-jarigen terzijde gelaten; een groot deel van hen wordt

immers bij de inactieven gerekend omdat ze nog studeren.
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De EAK is in hoofdzaak gericht op de kwantificatie en identificatie van de werkenden of
werkzoekenden en op de kenmerken van het verrichte of gezochte werk. Slechts een klein deel
van de enquête is aan de inactieven gewijd, waardoor over die populatie maar weinig gegevens
beschikbaar zijn. Voor de noden van deze analyse zijn de niet-werkenden, ongeacht of ze al dan
niet op zoek zijn naar een baan, ondergebracht in één enkele categorie, aangezien de 55-64jarigen te weinig IAB-werkzoekenden tellen om daar een afzonderlijke analyse aan te kunnen
wijden.

2.3.2.

Vroegere beroepservaring van de niet-werkenden

In 2010 had 91 % van de niet-werkende 55-64-jarigen in het verleden al een baan gehad. Bij de
mannen was dat 98 % en bij de vrouwen 86 %.
Hoewel niet-werkende 55-64-jarigen beroepservaring kunnen voorleggen, dateert de laatste
beroepservaring vaak toch al van enige tijd geleden. Voor meer dan de helft van hen is de laatste
baan minstens acht jaar voordien beëindigd, en dat laat vermoeden dat hun inzetbaarheid voor
de uitoefening van een nieuwe baan vrij beperkt is. Bij de vrouwen gaat het zelfs om 63 %.
Gemiddeld beschouwd is de laatste beroepservaring bij mannen duidelijk recenter: een derde van
hen stopte minder dan vier jaar voordien met zijn laatste baan, terwijl dat bij vrouwen maar een
vijfde is.

Tabel 4 - Beroepservaring van niet werkende personen/bevolking
(procenten van het totaal, 2010)
Beroepservaring

Mannen
25-34
35-44
45-54
55-64
Vrouwen
25-34
35-44
45-54
55-64
Totaal
25-34
35-44
45-54
55-64

Zonder

Met

waarvan: laatste beroepservaring dateert van
minder
van 2 tot 4 van 4 tot 8 8 jaar en langer
dan2 jaar
jaar
jaar

29,5
14,0
6,8
1,6

70,5
86,0
93,2
98,4

68,5
44,9
29,0
21,5

12,4
12,5
12,6
11,5

12,4
17,7
19,5
28,8

6,7
24,9
38,8
38,2

37,2
27,0
22,0
14,5

62,8
73,0
78,0
85,5

55,3
31,3
16,4
11,8

13,7
8,3
6,8
7,3

22,0
20,8
16,7
17,9

9,1
39,7
60,1
63,0

34,1
22,2
16,9
8,9

65,9
77,8
83,1
91,1

61,1
36,8
21,1
16,3

13,1
10,0
9,0
9,3

17,8
19,5
17,8
23,0

8,1
33,6
52,1
51,5

Bron: EC (EAK, microgegevens).
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Aan de hand van de EAK kunnen de kenmerken worden bepaald van de laatste baan van mensen
die momenteel niet werken, voor zover de laatste beroepservaring minder dan acht jaar voordien
te situeren valt. Voor de 55-64-jarigen zonder een baan blijft de informatie dus gefragmenteerd,
aangezien de helft van hen niet op die vraag hoeft te antwoorden. Maar waarschijnlijk is het
aandeel van de lagergeschoolden groter in de groep van de personen die ten minste acht jaar
geleden hun laatste job verlaten hebben, want die functies worden het vaakst bekleed door
laaggeschoolden die op vroege leeftijd zijn beginnen te werken en daarom sneller met
(brug)pensioen kunnen gaan dan de anderen. Er zij op gewezen dat de beschikbare informatie
vertekend wordt door het feit dat vrouwen relatief minder vertegenwoordigd zijn, aangezien zij
gemiddeld beschouwd een minder frequente en een oudere beroepservaring hebben dan
mannen.
In 2010 was 37,3 % van de 55-64-jarigen aan het werk, dat wil zeggen ongeveer
500 000 personen. Daarnaast had 28,6 % van de bevolking van die leeftijdsgroep (dat wil zeggen
iets meer dan 380 000 personen) minder dan acht jaar geleden zijn laatste baan verlaten. Elk van
die twee bevolkingsgroepen omvatte een vergelijkbaar aandeel van bedienden en
verkooppersoneel (ongeveer 24 à 25 % van het totaal) en van intermediaire beroepen (11 à 12 %
van het totaal). Het aandeel van de bedrijfsleiders en specialisten daarentegen was aanzienlijk
groter in de groep van de werkenden (38 %) dan in de groep van de personen die sinds minder
dan acht jaar niet meer werken (28 %), ten nadele van het aandeel van de landbouwers,
ambachtslieden en arbeiders van deze beroepen en van de personen die elementaire beroepen
uitoefenen (bedieners van machines en installaties, monteurs, arbeiders en bedienden in de
schoonmaak, bewaking en goederenbehandeling), die respectievelijk 26 % van de werkenden en
35 % van de sinds minder dan acht jaar niet-werkenden vertegenwoordigden.
Grafiek 17 - Werkende en niet-werkende bevolking in België: uitsplitsing volgens de internationale
beroepenclassificatie1
(duizenden eenheden, 2010)

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
De gebruikte hergroeperingen worden beschreven in bijlage 1.
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Deze bevinding vloeit meer bepaald voort uit het feit dat bedrijven middels hun personeelsbeleid
proberen de werknemers bij zich te houden wier competenties een onmisbaar kapitaal vormen
voor het voortbestaan van de activiteit, gelet op het gespecialiseerde werk dat ze verrichten. De
niet-gespecialiseerde functies kunnen daarentegen worden bekleed door mindergeschoold
personeel dat onderling betrekkelijk vervangbaar is, dat op heel jonge leeftijd is beginnen te
werken en een volledige loopbaan achter de rug heeft zodat het op jongere leeftijd met
vervroegd pensioen kan gaan, en dat overigens fysiek afgemat is als gevolg van vaak lastiger
arbeidsomstandigheden.
Aan de niet-werkenden die hun baan sedert minder dan acht jaar geleden hebben verlaten, wordt
gevraagd om welke reden zij hun laatste job hebben beëindigd. De redenen die de 55-64-jarigen
aanvoeren, verschillen vrij sterk van degene die de andere generaties van niet-werkenden
opgeven: 35 % van de 55-64-jarigen zegt met pensioen of met vervroegd pensioen te zijn gegaan.
Voorts is 31 % van hen ter beschikking gesteld voorafgaand aan het rustpensioen of met
brugpensioen; deze personen zijn in de hieronder tabel opgenomen bij de andere redenen (met,
in het bijzonder ontslagnemingen en andere persoonlijke en familiale redenen die geen verband
houden met de zorg voor kinderen of zorgbehoevende personen). In totaal heeft twee derde van
deze leeftijdscategorie de arbeidsmarkt dus definitief verlaten. De drie redenen die de jongere
generaties het vaakst opgeven, namelijk ziekte/arbeidsongeschiktheid, ontslag/geschrapte baan
of einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, zijn samen goed voor slechts 22 %
van de redenen waarom de 55-64-jarigen stoppen met werken, tegen ongeveer 70 % voor die
andere generaties.

Tabel 5 - Niet-werkende bevolking met een beroepservaring die dateert van minder dan 8 jaar voordien:
uitsplitsing volgens reden van uittreding uit de laatste baan
(procenten van het totaal, tenzij anders vermeld, 2010)

25-34
35-44
45-54
55-64

Ontslag /
baan
geschrapt

Einde van
een
contract
voor
bepaalde
duur

Kind(eren)
en overige
afhankelijk
e personen
ten laste

Ziekte /
arbeidsongeschiktheid

Studies /
opleiding

Vervroegd
pensioen
en
pensioen

Overige
redenen

Aantal nietwerkenden
(duizenden)

25,5
25,9
23,5
7,7

33,1
21,3
13,4
2,0

6,2
7,8
4,4
3,4

11,4
23,8
32,4
12,4

2,3
n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
n.s.
3,4
35,1

21,3
19,5
22,7
39,4

163
133
144
383

Bron: EC (EAK, microgegevens).
n.s.: niet-significante gegevens.
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2.3.3.

Zoekgedrag naar werk van niet-werkenden

Van de 837 000 niet-werkende 55-64-jarigen maakt een derde gebruik van een
arbeidsmarktuittredingstelsel21, wat hen ervan vrijstelt naar werk te zoeken. Bij de anderen zijn er
slechts weinigen die werkzoekend zijn (7,4 %, dat wil zeggen minder dan 30 000 personen in
totaal, een te kleine groep om de kenmerken van het gezochte werk naar behoren nader te
kunnen bepalen).
Degenen die geen werk zoeken en geen beroep doen op een uittredingstelsel, willen eigenlijk
geen (nieuwe) baan: slechts 3,3 % van hen verklaart dat ze zouden willen werken hoewel ze niet
op zoek zijn naar een job.
Tabel 6 - Niet-werkende bevolking die geen gebruik maakt van een arbeidsmarktuittredingstelsel en niet
op zoek is naar een baan: uitsplitsing volgens de reden waarom zij niet naar een baan zoeken
(procenten van het totaal, tenzij anders vermeld, 2010)

25-34
35-44
45-54
55-64

Studeert of
volgt een
opleiding

Denkt dat
er geen
werk is
wegens
te oud

Kan
momenteel
niet werken
wegens
ziekte

Opvang van
kinderen of
afhankelijke
personen

Overige
persoonlijke
of familiale
redenen

Overige
redenen

Aantal
betrokken
personen
(duizenden)

25,6
6,2
1,7
0,5

n.s.
n.s.
8,6
24,8

19,0
33,2
37,3
27,8

18,5
15,6
5,7
1,7

17,8
25,8
32,1
32,2

18,1
16,9
14,5
12,9

133
145
244
364

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).
n.s.: niet-significante gegevens.

Op de vraag waarom zij geen werk zoeken, voert bijna een derde van de populatie in kwestie
persoonlijke of familiale redenen aan die geen verband houden met de opvang van kinderen of
van afhankelijke personen; voorts antwoordt 28 % niet te kunnen werken wegens ziekte en denkt
25 % dat er voor hen geen werk is vanwege hun leeftijd. Deze laatste twee, spontane22,
antwoorden tonen aan dat de verbetering van de arbeidsomstandigheden, om die verenigbaar te
maken met een ziekte of een handicap, en de strijd tegen de vooroordelen rond de tewerkstelling
van oudere personen duidelijk pistes zijn die in overweging moeten worden genomen om de
arbeidsparticipatie van oudere arbeidskrachten te verhogen.

21 Namelijk 1,5 % met terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen, 9,8 % met brugpensioen, 2,3 % met

vervroegd pensioen en 19,6 % met rustpensioen.

22 De enquêteur noteert het spontane antwoord van de respondent. Deze laatste kiest niet uit een lijst van

voorgestelde antwoorden.
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2.4. Dynamische aspecten : invloed van de leeftijd op de transities tussen statuten
2.4.1. Principes van de analyse van de transities aan de hand van de enquête naar de
arbeidskrachten
De analyse van de transities tussen sociaal-economische statuten voor de bevolking op
arbeidsleeftijd (werkgelegenheid, werkloosheid en inactiviteit) berust hier op de gegevens van de
enquête naar de arbeidskrachten. Deze enquêtes hebben tot doel de werkgelegenheid, de
werkloosheid en de inactiviteit te meten op basis van de internationaal erkende criteria (statuten
volgens de criteria van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB)). Ze hebben als voordeel dat ze op
Europees vlak geharmoniseerd zijn en dat de resultaten ervan snel beschikbaar zijn. Hoewel ze
een vrij lange periode bestrijken, werden ze in de eerste plaats ontworpen voor transversale
analyses en bieden ze niet de mogelijkheid dezelfde personen door de tijd heen te volgen, zoals
een longitudinale enquête zou doen 23.
Om de sociaal-economische mobiliteit over de tijd heen te bestuderen, werd aan de enquête naar
de arbeidskrachten een retrospectief element toegevoegd, in de vorm van een vraag over de
sociaal-economische toestand van de respondent, één jaar vóór de enquête. Bijgevolg kan
maximaal één transitie per jaar en per persoon worden geregistreerd, zelfs al kunnen in die
tijdspanne meerdere bewegingen hebben plaatsgevonden. In het bijzonder indien de betrokkene
na een transitie van minder dan 12 maanden teruggekeerd is tot dezelfde situatie inzake activiteit
als een jaar eerder, wordt geen verandering opgetekend.
In tegenstelling tot de sociaal-economische situatie op het ogenblik van de enquête, die wordt
afgeleid uit verscheidene vragen om te voldoen aan de IAB-criteria, berust de situatie één jaar
vóór de enquête enkel op de verklaring van de respondent. Dat laat dus potentieel ruimte voor
uiteenlopende interpretaties per individu, zoals inherent is aan elk enquêtegegeven.
In de onderstaande transitiematrix wordt de bevolking op arbeidsleeftijd in 2009 onderverdeeld
in drie groepen: personen met een baan, werkzoekenden en inactieven. Deze drie groepen
worden afzonderlijk beschouwd, door de arbeidsmarktsituatie van elk ervan één jaar later na te
gaan24.

Tabel 7 - Matrix van de sociaal-economische transities tussen 2009 en 2010, België
(in % van de bevolking op arbeidsleeftijd uitgesplitst naar sociaal-economisch statuut in 2009)

Sociaal-economisch statuut in 2009
werkend
werkloos
inactief

Sociaal-economisch statuut in 2010
werkend
werkloos
inactief
94,6
21,1
7,0

2,7
38,4
4,5

2,7
40,5
88,4

totaal
100,0
100,0
100,0

Bron: EC (microgegevens EAK).

23 Dergelijke veranderingen worden momenteel onderzocht voor alle landen. Voor sommige hiervan bestaan reeds

longitudinale gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.

24 Het jaar 2010 is het laatste waarvoor microgegevens uit de enquête naar de arbeidskrachtenen beschikbaar zijn.
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Voor de bevolking van 15 tot 64 jaar als geheel zijn de meest persistente arbeidsmarktsituaties de
werkgelegenheid (94 % van de personen die in 2009 aan het werk waren, had in 2010 nog steeds
een baan) en de inactiviteit (bijna 90 % van de inactieven in 2009 was nog steeds inactief in 2010).
Van de werklozen blijft 79 % een jaar later in de niet-werkgelegenheid (werkloosheid en
inactiviteit) en heeft 21 % een baan gevonden.
Men kan dezelfde oefening doen voor de personen van 55 tot 64 jaar. Voor deze leeftijdsklasse
wordt de inactiviteit een nog persistentere situatie. Bovendien zijn de stromingen richting
inactiviteit, zowel vanuit de werkgelegenheid als vanuit de werkloosheid, groter.

Grafiek 18 - Sociaal-economische mobiliteit van de 55- tot 64-jarigen tussen 2009 en 2010

Bron: ADSEI (EAK), berekeningen FOD WASO.

Hieronder wordt voor de 15- tot 64-jarigen van alle landen van de EU15 eenzelfde tabel
weergegeven. Een internationale vergelijking voor die vrij abstracte grootheid "transitie tussen
sociaal-economische situaties" is interessant om orden van grootte vast te stellen en de
heterogeniteit tussen de verschillende landen van de Unie te illustreren. De heterogeniteit inzake
transitie is deels een weerspiegeling van de verschillen in "arbeidsmarktinstituties", onder meer
het gebruik van de inactiviteit als alternatief stelsel voor de werkloosheid in sommige landen, de
ontwikkeling van mini-jobs van zeer korte duur die kunnen resulteren in een hogere toegang tot
de werkgelegenheid, de aanwending van deeltijdarbeid, enz.
Het percentage van de personen die in 2010 geen baan meer hadden, terwijl ze een jaar eerder
nog aan het werk waren, bedraagt 10,1 % in Spanje, 7,7 % in Frankrijk en 7,6 % in Finland. Aan het
andere uiteinde bevinden zich Nederland, met 2 %, Zweden en Luxemburg (minder dan 5 %).
Gemiddeld ligt dat percentage aan personen die hun werk verliezen rond de 6 %. Met zijn
gemiddelde uitstroompercentage van 5,4 % behoort België tot de landen met een geringe
uitstroom uit de werkgelegenheid, waar met andere woorden de werkgelegenheid relatief stabiel
is. Wanneer een onderscheid wordt gemaakt tussen de twee mogelijke bestemmingen
(werkloosheid of inactiviteit), blijken vooral de transities naar de werkloosheid talrijk te zijn in
Spanje, Griekenland en Portugal, terwijl de overgang van werkgelegenheid naar inactiviteit
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domineert in Oostenrijk, Finland en Italië. De indeling van de landen weerspiegelt tevens het
belang van de conjunctuur voor de transities naar de niet-werkgelegenheid.
Dit overzicht van de stromen op de arbeidsmarkt wordt hierna vervolledigd met een onderzoek
naar de uitstroom uit de werkloosheid en de inactiviteit.
Van de personen die in 2009 werkzoekend waren, had in 2010 meer dan 53 % een baan in
Nederland, tegen 44 % in Denemarken en 43 % in Zweden. Aan het andere uiterste van de
rangschikking liggen die percentages rond de 20 %, met 21 % in België en 18 % in Griekenland. Het
gemiddelde percentage voor de toegang tot de werkgelegenheid vanuit de werkloosheid is dus in
een Europees perspectief zeer laag in België, wat erop neerkomt dat de werkloosheidsduur in
België langer is dan in de meeste Europese landen.
Voor de personen die zich in 2009 inactief noemden en die in 2010 een baan hadden, overschreed
dat percentage 25 % in Zweden, 24,7 % in Finland en 24,1 % in Denemarken. Nederland
onderscheidt zich nog sterker met een percentage van meer dan 50 %. Dat aandeel bereikte nog
15 % in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. Tot het andere uiterste behoren Portugal, waar
6,5 % van de inactieven in 2009 een jaar later werk had, Italië met 4,5 %, en Griekenland met
amper 2,7 %. De toegang tot de werkgelegenheid vanuit de inactiviteit is eveneens matig in
België, met 7 %.
Er zij aan herinnerd dat de verdeling van de personen volgens hun sociaal-economisch statuut op
het ogenblik van de enquête (hier in 2010) niet gebaseerd is op het soort uitkering dat de
betrokkene ontvangt. Zo zal in België iemand die een minimaal leefloon ontvangt, maar
beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt en actief een baan zoekt, in de enquête naar de
arbeidskrachten worden geregistreerd als werkzoekende. De uiteenlopende transities naar de
werkgelegenheid vanuit de werkloosheid of de inactiviteit kunnen dus niet enkel worden
toegeschreven aan verschillen tussen stelsels van sociale voorzieningen.

Tabel 8 - Verdeling volgens de arbeidsmarktsituatie in 2010 in de landen van de EU15
(in % van de bevolking op arbeidsleeftijd uitgesplitst naar sociaal-economisch statuut in 2009)
Werkenden in 2009
Statuut in
2010

werkend

werkloos

Werklozen in 2009

inactief

werkend

werkloos

Inactieven in 2009
inactief

werkend

werkloos

inactief

AT

93,5

2,2

4,0

40,5

27,1

32,0

23,4

2,7

73,2

BE

94,6

2,7

2,7

21,1

38,4

40,5

7,0

4,5

88,4

DE

94,9

2,5

2,6

28,2

44,0

27,6

15,5

3,9

80,4

DK

92,6

3,6

3,8

43,9

33,4

22,6

24,1

8,4

67,4

ES

89,9

7,1

3,1

26,1

58,3

15,6

5,9

8,2

86,0

FI

92,4

2,7

4,8

32,6

33,2

33,4

24,7

7,1

67,0

FR

92,3

3,5

4,2

34,1

41,5

24,4

9,7

4,2

86,1

EL

94,9

3,5

1,6

18,0

72,2

9,8

2,7

4,0

93,3

IT

94,5

2,1

3,4

24,6

30,0

45,4

4,5

2,9

92,6

LU

95,2

1,9

2,9

44,1

32,2

23,7

11,8

3,0

85,2

NL

98,0

1,0

1,0

53,6

17,9

28,5

53,2

5,7

41,1

PT

94,9

3,6

1,5

33,1

57,4

9,5

5,1

3,3

91,5

SE

95,1

2,2

2,7

43,2

38,4

18,5

25,9

10,8

63,0

UK

93,8

3,0

3,1

41,0

46,6

12,4

15,5

7,1

77,4

Bron: EC (microgegevens EAK).
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De econometrische analyse van de transities op de arbeidsmarkt maakt gebruik van instrumenten
die sterk verschillen van de instrumenten die worden gehanteerd om kwantitatieve kenmerken
te bestuderen, waarvan de lineaire regressie de bekendste is. De vraag of iemand al dan niet
werkt, al dan niet inactief is, enz., is immers een kwalitatief kenmerk. De methodes waarmee die
gegevens worden verwerkt, dienen rekening te houden met het gebrek aan continuïteit en vaak
de afwezigheid van een natuurlijke ordening tussen de vormen die het kwalitatieve kenmerk kan
aannemen.
Daartoe wordt een model met kwalitatieve variabele gebruikt, dat is een statistisch model dat de
waarschijnlijkheidsverdeling van de discrete afhankelijke variabele specificeert als een functie van
onafhankelijke variabelen.
Om een model met kwalitatieve variabele te ramen, worden impliciet de percentages benut van
de personen in een gegeven situatie (bijvoorbeeld de personen met een baan in 2010 die zich het
voorgaande jaar nog werkloos noemden). Intuïtief kan worden gesteld dat die percentages
kunnen worden beschouwd als schattingen van de relatieve frequentie van de gebeurtenissen die
we willen bestuderen (hier de overgang van werkloosheid naar werkgelegenheid tussen 2009 en
2010), en dat die kansenschattingen vervolgens kunnen worden gekoppeld aan een aantal
onafhankelijke variabelen zoals het geslacht, het scholingsniveau, de leeftijd, het land of het
gewest, of de gezinstoestand. Zodoende kan een multivariate analyse worden uitgevoerd, die het
mogelijk maakt het effect van het kenmerk op de waarschijnlijkheid te meten, terwijl
gecontroleerd wordt voor het effect van alle andere in het model opgenomen kenmerken, op
analoge wijze als in een analyse aan de hand van een klassieke lineaire regressie.
Die transities worden nu uitvoeriger onderzocht, door met name de bestaande verschillen tussen
de leeftijdsgroepen te illustreren.

2.4.2. De uitstroom uit de werkgelegenheid volgens leeftijd
Idealiter zijn de gegevens om de duur van (en dus de uitstroom) uit de werkgelegenheid te
bestuderen, individuele waarnemingen over arbeidsperiodes voor een groot aantal personen, die
lang genoeg zouden zijn gevolgd om zowel hun indienstneming als het einde van hun
arbeidsrelatie vast te stellen.
Jammer genoeg kunnen we via de enquête naar de arbeidskrachten nooit voltooide
arbeidsperiodes waarnemen. De gegevens betreffende de arbeidsduur zijn ofwel "links
gecensureerd", wat betekent dat we niet weten wanneer die periodes aanvingen (dat is het geval
voor de personen uit het staal die een werkervaring hebben gehad maar op het ogenblik van de
enquête werkloos of inactief zijn: voor hen kennen we het einde van de werkgelegenheidsperiode
maar niet de aanvang ervan), ofwel "rechts gecensureerd", waarbij het einde van hun
werkgelegenheidsperiode onbekend is (voor de werkenden uit het staal waarvoor we enkel weten
wanneer ze begonnen te werken).
Het is dus niet mogelijk de werkgelegenheidsduur ten volle te bestuderen en we dienen genoegen
te nemen met een onderzoek van de transities zoals ze hierboven werden gedefinieerd. Een
onmiddellijk gevolg daarvan is dat we in de analyse van de transities vanuit de werkgelegenheid
niet voor de anciënniteit van de werknemer bij de huidige werkgever ("job tenure") kunnen
controleren. De anciënniteit in de huidige baan is evenwel de indicator van een voldoende
matching voor zowel de werknemer als de werkgever, die gemiddeld gepaard gaat met een hoge
productiviteit. De anciënniteit beïnvloedt ook de ontslagkosten in België, met name voor de
bedienden. Naarmate de anciënniteit hoger is, nemen namelijk ook de ontslagkosten toe. De
anciënniteit heeft dus zeker een invloed op de uitstroom uit de werkgelegenheid. Bovendien is de
anciënniteit in een baan gemiddeld beschouwd gecorreleerd met de leeftijd van de werknemer.
128.

Jongeren hebben gemiddeld een minder hoge anciënniteit in het werk dan ervaren werknemers.
Ten slotte hangt de gemiddelde anciënniteit van het personeel vaak samen met de omvang en de
leeftijd van het bedrijf. Reeds lang bestaande ondernemingen zijn doorgaans groter dan jonge
bedrijven en beschikken over personeel met een hogere anciënniteit. Jonge bedrijven hebben
bovendien te kampen met een veel hogere faillissementsgraad dan rijpere ondernemingen. In
onze empirische modellen is het jammer genoeg niet mogelijk uittredingen uit de
werkgelegenheid te controleren op grootte of leeftijd van de werkgever. Al die effecten
(anciënniteit bij de huidige werkgever, leeftijd van het bedrijf, ...) zullen dus deels worden
weerspiegeld in het geraamde effect van de leeftijdsgroepen.

2.4.2.1. De uitstroom naar werkloosheid
De transities van werkgelegenheid naar werkloosheid zijn in België gering. Er bestaan met andere
woorden weinig instabiele banen of banen van korte duur. De gegevens wijzen echter op
belangrijke verschillen. Het niveau van het diploma heeft een sterke invloed op het soort
uitgeoefende baan: laaggeschoolden hebben bijna tweemaal meer kans hun werk te verliezen
dan middengeschoolden, terwijl hooggeschoolden twee keer minder kans maken op het verlies
van hun baan. De verschillen tussen bedrijfstakken zijn niet statistisch significant, behalve voor
werknemers van de niet-marktsector in de ruime zin, dat wil zeggen inclusief de
overheidsdiensten en het onderwijs, waar een uittreding uit de werkgelegenheid zelden
voorkomt.
Tabel 9 - Schattingen betreffende de transitie van werkgelegenheid naar werkloosheid, 2010

Coëfficiënt
1

Referentie
Vrouw
Laaggeschoolden
Hooggeschoolden
Brussel
Wallonië
20 tot 24 jaar
25 tot 34 jaar
50 tot 64 jaar
Partner in het huishouden
Personen ten laste
Bouwnijverheid
Marktdiensten
Niet-marktdiensten (inclusief
overheidsdiensten en onderwijs)
Overige bedrijfstakken
Pseudo R²

Standaardafwijking

Significantie

Berekende
kans

-3,7146
0,1680
0,6545
-0,5454
0,9144
0,3626
0,9131
0,5561
-0,7588
-0,5283
-0,0518
-0,0424
0,0657

0,1064
0,0675
0,0731
0,0812
0,0878
0,0692
0,1026
0,074
0,1058
0,0698
0,0834
0,1276
0,0893

***
**
***
***
***
***
***
***
***
***

2,4
2,8
4,5
1,4
5,7
3,4
5,7
4,1
1,1
1,4
2,3
2,3
2,5

-0,4091
-0,064
9%

0,1031
0,2058

***

1,6
2,2

Bron: EC (microgegevens EAK).
1
Referentiegroep: man, gemiddeld scholingsniveau, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar,
alleenstaande, niemand ten laste, verwerkende nijverheid.
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De banen zijn ook vaker instabiel voor inwoners van Brussel en in mindere mate van Wallonië,
dan voor inwoners van Vlaanderen. Het effect voor Brussel springt in het oog, omdat de kans op
een uitstroom vanuit werkgelegenheid naar werkloosheid er 5,7 % beloopt, tegen 2,4 % voor een
persoon met een soortgelijk profiel die echter in Vlaanderen woont.
De demografische variabelen tonen geen grote verschillen. Vrouwen lopen een iets grotere kans
op een beëindiging van hun baan, net als alleenstaanden. De gezinslast zou geen statistisch
significant effect hebben op het verlies van een baan.
Ten slotte lopen de kansen op een uitstroom uit de werkgelegenheid sterk uiteen volgens de
leeftijdsgroep. Jongeren hebben gemiddeld veel instabielere banen dan ouderen, maar het
baantype verandert naarmate ze ingeschakeld raken op de arbeidsmarkt. De 50- tot 64-jarige
werkenden maken weinig kans om werkloos te worden.

2.4.2.2. De uitstroom naar inactiviteit
Transities van werkgelegenheid naar inactiviteit komen relatief weinig voor in België. De
discrepanties tussen de verschillende socio-demografische groepen zijn minder groot dan voor de
overgang van werkgelegenheid naar werkloosheid.

Tabel 10 - Schattingen betreffende de transitie van werkgelegenheid naar inactiviteit, 2010

Coëfficiënt
Referentie1
Vrouw
Laaggeschoolden
Hooggeschoolden
Brussel
Wallonië
20 tot 24 jaar
25 tot 34 jaar
50 tot 64 jaar
Partner in het huishouden
Personen ten laste
Bouwnijverheid
Marktdiensten
Niet-marktdiensten (inclusief
overheidsdiensten en onderwijs)
Overige bedrijfstakken
Pseudo R²

Standaardafwijking

Significantie

-4,5576
0,4577
0,4441
-0,4256
0,4615
0,1866
1,0363
0,7442
1,4481
0,0306
0,1940
-0,3013
-0,1383

0,1148
0,0630
0,0701
0,0750
0,0918
0,0635
0,1395
0,0910
0,0808
0,0644
0,0899
0,1425
0,0883

***
***
***
***
***
***
***
***
***

-0,2466
0,8285
7%

0,0934
0,1344

***
***

**
**

Berekende
kans
1,0
1,6
1,6
0,7
1,6
1,2
2,9
2,2
4,3
1,1
1,3
0,8
0,9
0,8
2,3

Bron: EC (microgegevens EAK).
1
Referentiegroep : man, gemiddeld scholingsniveau, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar,
alleenstaande, niemand ten laste, verwerkende nijverheid.

Laaggeschoolden lijken makkelijker uit te stromen naar de inactiviteit, terwijl de transities van
werkgelegenheid naar inactiviteit zeer gering zijn voor hooggeschoolden. De uitstroom naar
inactiviteit komt ook vaker voor in Brussel en – in mindere mate – in Wallonië dan voor de
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inwoners van Vlaanderen. Vrouwen en personen met een gezin ten laste lopen eveneens een
grotere kans om inactief te worden. Er zouden verschillen bestaan naargelang van de bedrijfstak :
transities van werkgelegenheid naar inactiviteit zouden minder talrijk zijn in de bouwnijverheid of
de diensten dan in de verwerkende nijverheid.
In de groep werknemers van 35 tot 49 jaar komt de overgang naar inactiviteit zeer weinig voor.
De werknemers van 20 tot 34 jaar verlaten vaker de arbeidsmarkt. Voor de werknemers van 50
tot 64 jaar ligt de kans op een transitie naar inactiviteit viermaal hoger dan voor de 35- tot 49jarigen met een soortgelijk profiel voor de overige kenmerken (geslacht, scholingsniveau, gewest
waar de werknemer woont, enz.)
Kortom, het percentage van de uitstroom uit de werkgelegenheid is gering in België. De
leeftijdsgroep met de laagste uitstroom is die van de werknemers van 35 tot 49 jaar. De
uittredingen uit de werkgelegenheid zijn voor de 50- tot 64-jarigen eveneens beperkt maar leiden
in de meeste gevallen naar de inactiviteit, een situatie die langer aanhoudt dan de werkloosheid.
De jongste groepen (20 tot 34 jaar) vertonen meer uittredingen uit de werkgelegenheid, vooral in
het begin van de loopbaan.

Grafiek 19 - Mobiliteit in de werkgelegenheid volgens leeftijdsklasse
(frequentie van de verandering van werkgever voor de werkende bevolking tussen het 1ste en het
4de kwartaal van 2009)

Bron: KSZ (Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming), berekeningen FOD WASO.

De gegevens van de KSZ maken het mogelijk de mobiliteit tussen werkgevers te berekenen voor
de personen die in het eerste kwartaal van 2009 aan het werk waren. Van het eerste tot het
vierde kwartaal van 2009 zou 4 % van hen ten minste één keer van werkgever veranderd zijn. Die
frequentie neemt gestaag af met de leeftijd van de werknemer : terwijl deze frequentie in de
groep werknemers van 20 tot 24 jaar meer dan 8 % bedraagt, daalt ze tot 4,5 % voor de 25- tot
49-jarigen en tot amper 1,6 % voor de werknemers van 50 jaar en ouder.
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2.4.3. De transities naar werkgelegenheid
2.4.3.1. De transities van werkloosheid naar werkgelegenheid
Net als in onze toelichting op de studie van de uitstroom uit de werkgelegenheid aan de hand van
de enquête naar de arbeidskrachten, is de situatie mutatis mutandis identiek voor de uittredingen
uit de werkloosheid. Idealiter zou het wenselijk zijn de werkloosheidsduur te bestuderen en onder
meer voor een werkloze te onderzoeken hoe zijn uittredingsgraad wordt beïnvloed door de duur
van de periode waarin hij geen baan meer heeft ("duurafhankelijkheid"). Omdat de enquête naar
de arbeidskrachten op slechts één jaar betrekking hebben, moeten we ons ermee tevredenstellen
de in het begin van dit deel gedefinieerde transities te onderzoeken.

Tabel 11 - Schattingen betreffende de transitie van werkloosheid naar werkgelegenheid, 2010

Coëfficiënt
1

Referentie
Vrouw
Laaggeschoolden
Hooggeschoolden
Brussel
Wallonië
20 tot 24 jaar
25 tot 34 jaar
50 tot 64 jaar
Partner in het huishouden
Personen ten laste
Bouwnijverheid
Marktdiensten
Niet-marktdiensten (inclusief
overheidsdiensten en onderwijs)
Overige bedrijfstakken
Pseudo R²

Standaardafwijking

Significantie

Berekende
kans

-0,4707
-0,1043
-0,3164
-0,0500
-0,7695
-0,3274
0,9884
0,5276
-0,6657
0,4369
-0,1096
0,1265
0,3226

0,1620
0,0969
0,1028
0,1236
0,1310
0,1027
0,1399
0,1103
0,1434
0,1036
0,1181
0,2031
0,1366

***

**

38,4
36,0
31,3
37,3
22,4
31,0
62,7
51,4
24,3
49,2
35,9
41,5
46,3

0,6925
-3,6660
31%

0,1500
0,3772

***
***

55,5
1,6

***
***
***
***
***
***
***

Bron: EC (microgegevens EAK).
1
Referentiegroep : man, gemiddeld scholingsniveau, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar,
alleenstaande, niemand ten laste, verwerkende nijverheid.

De transities van werkloosheid naar werkgelegenheid zijn in België beperkt. Volgens het empirisch
model zou meer dan 38 % van de werklozen uit de referentiegroep25 het volgende jaar opnieuw
een baan vinden. Op basis van die ramingen vertonen de hooggeschoolden hetzelfde percentage
voor de transitie naar de werkgelegenheid als de middengeschoolden. De laaggeschoolden laten
daarentegen een aanzienlijk lagere toegang tot de werkgelegenheid optekenen (31 %). Vrouwen
en personen met een gezin ten laste maken iets minder kans om over te gaan van werkloosheid
naar werkgelegenheid, maar die effecten zijn niet statistisch verschillend van die van de
referentiegroep, namelijk mannen zonder een gezin ten laste. Daarentegen hebben personen met
een partner die in hetzelfde gezin woont, aanzienlijk betere kansen om vanuit de werkloosheid
25

Man, gemiddeld scholingsniveau, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar, alleenstaande,
niemand ten laste, verwerkende nijverheid.
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een baan te vinden (49 %). Het bedrijfstakeffect toont aan dat er een veel grotere kans bestaat
dat een werkloze opnieuw aan de slag gaat in de dienstensector dan in de andere branches van
de economie.
Het gewest waar de betrokkene woont, heeft een zeer belangrijke invloed, bovenop de door het
model gecontroleerde effecten (scholingsniveau, enz.) : het aantal werkzoekenden dat een
nieuwe baan vindt, ligt bijna 40 % lager in Brussel en 20 % lager in Wallonië dan bij de in
Vlaanderen wonende werkzoekenden.
Zoals rechtstreeks blijkt uit de omvang in absolute waarde van de geraamde coëfficiënten, gaat
het grootste effect voor de transitie van werkloosheid naar werkgelegenheid uit van de
leeftijdscategorie. Terwijl in 2009 in de groep van jongeren van 20 tot 24 jaar een werkzoekende
63 % kans maakte om een jaar later een baan te hebben gevonden (voor het referentieprofiel),
daalde die kans tot 51 % voor de 25- tot 34-jarigen, 38 % voor de 35- tot 49-jarigen en slechts
24 % voor de groep werkzoekenden van 50 tot 64 jaar. De werkloosheidsduur van de ouderen is
dus bijzonder lang, zelfs al is die groep vrij beperkt in aantal.

Exploitatie van de administratieve betalingsgegevens van de RVA
De exploitatie van de administratieve databanken voor onderzoeksdoeleinden is een extra
valorisatie ten opzichte van hun voornaamste doelstelling, namelijk een eenvoudiger, sneller en
efficiënter administratief beheer voor allen. Via opeenvolgende programma's ondersteunen de
diensten voor het federaal wetenschapsbeleid (Belspo) sinds 1989 een interface-activiteit tussen
de door sommige overheidsinstellingen en de onderzoekswereld verzamelde statistische en
documentaire informatie. Zo werd, wat betreft de door de RVA gecoördineerde statistieken van
de regionale overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, het nut van die gegevens voor de studie
van de uitstroom uit de werkloosheid onderzocht in het rapport "Marché du travail et chômage:
valorisation de la banque de données Stat 92" (Bardoulat et al., 1998).
Desmet (2011) gebruikt een databank ("RVA-panel") die is samengesteld aan de hand van de
administratieve betalingsgegevens van de RVA voor een populatie van nieuwe werklozen in elk
van de vier kwartalen van 2007. Voor die personen heeft de RVA onderzocht of ze vier kwartalen
later nog steeds werkloos waren. Het staal heeft betrekking op nagenoeg 15 000 personen. De in
aanmerking genomen kenmerken zijn met name het geslacht, het gewest van de woonplaats, de
leeftijd, de nationaliteit en sommige variabelen betreffende het gezin. De RVA beschikt bovendien
over de uitkeringscategorie (alleenstaande, samenwonend of gezinshoofd) en over de hoogte van
de werkloosheidsuitkering.

Uitstroompercentage uit de werkloosheid: effect van de leeftijd en de gezinssituatie
(voor een laaggeschoolde, wonend in Vlaanderen)
Uitkeringscategorie

Werkende partner

samenwonend
alleenstaand
gezinshoofd
gezi shoofd
gezinshoofd
gezinshoofd

ja
nee
nee
ne
nee
nee

Leeftijd
(categorie)
25 jaar
25 jaar
25 jaar
26 ot 35 jaar
36 tot 50 jaar
50-plusser

Uitstroomkans
61,7 %
43,4 %
43,3 %
40,1 %
31,5 %
17,1 %

Bron: Desmet (2011).
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De door Desmet gemaakte analyse bevestigt grotendeels het profiel van het uitstroompercentage
uit de werkloosheid, zoals dat blijkt uit de enquête naar de arbeidskrachten. De leeftijd is van
cruciaal belang voor het uitstroompercentage. Dat percentage vermindert naarmate de leeftijd
toeneemt en vertoont een scherpe daling voor de 50-plussers.
De RVA belicht in zijn laatste Jaarverslag (RVA, 2011a) een andere exploitatie van de
betalingsstatistieken. Voor de berekening van de kans op werkhervatting worden de werklozen in
het tweede kwartaal van 2010 vergeleken met de uitstroom naar werk (loontrekkende of
zelfstandige) tijdens de twaalf daaropvolgende maanden.

"Uitstroom " van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die een uitkering van de
RVA ontvingen

Totaal
Geslacht
Leeftijdscategorie

Statuut

Uitkeringscategorie
Duur

Opleidingsniveau

Gewest

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen in het 2de kwartaal van 2010
Aantal
505.886
Mannen
271.215
Vrouwen
234.671
15-19 jaar
7.800
20-24 jaar
73.002
25-29 jaar
78.236
30-34 jaar
65.525
35-39 jaar
58.819
40-44 jaar
56.105
45-49 jaar
53.474
50-54 jaar
60.249
55-59 jaar
48.998
60 jaar en +
3.678
UVW-WZ na arbeidsprestaties
374.198
UVW-WZ na arbeidsprestaties
11.383
OCMW
UVW na studies
131.688
Werkloze met gezinslast
158.135
Werkloze zonder gezinslast
224.500
Alleenstaande
123.251
< 1 jaar
185.505
1-2 jaar
103.035
2-3 jaar
48.765
3-4 jaar
28.684
4-5 jaar
21.202
5-6 jaar
16.918
6 jaar en +
101.777
Laaggeschoold
288.875
Middengeschoold
146.600
Hooggeschoold
66.882
Onbekend
3.529
Vlaanderen
194.572
Wallonië
227.775
Brussel
83.539

"Uitstromers" naar werk
binnen 12 maanden
Aantal
%
175.815
34,8
99.900
36,8
75.915
32,3
3.915
50,2
38.753
53,1
37.547
48,0
27.358
41,8
22.119
37,6
19.388
34,6
15.099
28,2
8.653
14,4
2.852
5,8
131
3,6
125.720
33,6
2.421
21,3
50.095
37.664
101.040
37.111
95.184
43.464
15.324
6.801
3.951
2.626
8.465
83.344
62.157
30.136
178
84.471
69.951
21.393

38,0
23,8
45,0
30,1
51,3
42,2
31,4
23,7
18,6
15,5
8,3
28,9
42,4
45,1
5,0
43,4
30,7
25,6

Bron: RVA (2011).
1
Uitstroom naar werk binnen 12 maanden wordt als zodanig opgetekend wanneer de werkloze minstens in één
van die twaalf maanden geen werkloosheidsuitkering heeft ontvangen en wanneer hij bovendien aan de hand
van de bij de RVA beschikbare gegevens geacht wordt aan het werk te zijn. Met iemand die meer dan eens
uitgestroomd is wordt maar eenmaal rekening gehouden.
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In het tweede kwartaal van 2011 hadden 175 815 personen die een jaar eerder nog werkloos
waren in de loop van het jaar opnieuw een baan gevonden (34,8 %). Naar geslacht is de
uitstroomkans iets groter bij mannen. Met name in de leeftijdscategorie van 20 tot 24 jaar waren
veel personen die een jaar eerder nog werkloos waren in het tweede kwartaal van 2011 weer aan
het werk (38 753). De categorie van de 50-64-jarigen laat de minst goede resultaten optekenen
(11 636); de uitstroomkans is relatief kleiner naarmate de leeftijdscategorie hoger is. De
uitstroom naar werk betreft vooral de kortstondig werklozen; de kans op uistroom naar werk
neemt af met de duur van de uitkering. Gedeeltelijk is dat een kwestie van selectie: de meest
kansrijken stromen het eerst uit de werkloosheid en de minder kansrijken blijven langer werkloos.
Hoe langer de werkloze een uitkering ontvangt, hoe meer hij het contact met de arbeidsmarkt
verliest. Dat de meesten die werk vinden laaggeschoold zijn (83 344) weerspiegelt gewoonweg
het numerieke belang van die groep in de werkloosheidspopulatie. Ten slotte kunnen ook
verschillen naar gewest en uitkeringscategorie worden opgetekend. Het grootste aantal
"uitstromers" - zowel in absolute als in relatieve termen - wonen in Vlaanderen. Terwijl de
gemiddelde uitstroomkans 34,8 % bedraagt, daalt die tot 25,6 % in Brussel. De uitstroomkans is
eveneens groter bij de werklozen zonder gezinslast.
Uit een multivariate analyse via een logistische regressie blijkt dat vooral de leeftijd en de duur,
en in mindere mate het gewest en de uitkeringscategorie, bepalend zijn ter verklaring van de
overgang van werkloosheid naar werk.

2.4.3.2. De transities van inactiviteit naar werkgelegenheid
Voor de referentiegroep bedraagt de kans om van inactiviteit naar werkgelegenheid over te gaan,
ongeveer 20% per jaar, zowel voor de mannen als voor de vrouwen, waarvoor hier afzonderlijke
schattingen werden gemaakt.
In tegenstelling tot de andere transitietypes zijn er geen statistisch significante verschillen tussen
de drie gewesten waar de betrokkenen wonen. Het scholingsniveau blijft daarentegen een
essentiële drijfkracht van de inschakeling in de arbeidsmarkt. De hoogstgeschoolden blijven
minder lang inactief dan de laag- of middengeschoolden. Dat effect is nog duidelijker voor de
vrouwen dan voor de mannen.
De socio-demografische variabelen, zoals het samenwonen met een partner in een gezin of
personen ten laste hebben, oefenen een tegengesteld effect uit volgens het geslacht. Mannen
met een partner en kinderen ten laste zouden sneller doorstromen naar de werkgelegenheid,
terwijl die factor voor vrouwen de duur van de inactiviteit zou doen oplopen. De coëfficiënten zijn
echter niet statistisch significant op de gebruikelijke drempels. Voor de vrouwen bestaat een
grotere kans om vanuit inactiviteit werk te vinden in de niet-marktdiensten (inclusief
overheidsdiensten en onderwijs) . De door de respondenten vermelde beroepen hebben volgens
onze ramingen geen statistisch significant effect.
Net als voor de overige transities hebben de leeftijdscategorieën, met dit gereduceerd empirisch
model, een zeer belangrijke invloed als verklarende factor. Hoe jonger de betrokkenen zijn, hoe
vaker ze overgaan van inactiviteit naar werkgelegenheid. Voor de 50- tot 64-jarigen vertonen die
transities zowel voor mannen als vrouwen een bruuske daling : de kans om werk te vinden zou in
deze leeftijdsgroep gemiddeld 3 % bedragen voor de mannen en de vrouwen.
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Tabel 12 - Schattingen betreffende de transitie van inactiviteit naar werkgelegenheid, 2010
Mannen

1

Referentie
Laaggeschoolden
Hooggeschoolden
Brussel
Wallonië
20 tot 24 jaar
25 tot 34 jaar
50 tot 64 jaar
Partner in het huishouden
Personen ten laste
Bouwnijverheid
Marktdiensten
Niet-marktdiensten (inclusief
overheidsdiensten en
onderwijs)
Overige bedrijfstakken
Directeurs en managers
Intermediaire beroepen
Militaire beroepen
Pseudo R²

Coëfficiënt

Significantie

-1,3224
-0,1815
0,4041
-0,1179
-0,2103
1,6712
1,3264
-2,2469
0,1503
0,2918
0,4934
0,2715

***

0,2209
-5,1615
0,1793
0,0096
-0,4080
56%

**
***
***
***
**

***

Vrouwen
Berekende
kans

Coëfficiënt

Significantie

21,0
18,2
28,5
19,1
17,8
58,6
50,1
2,7
23,6
26,3
30,4
25,9

-1,4642
0,0432
0,6036
0,0421
-0,1029
1,1316
0,6860
-1,8911
-0,1556
-0,2640
0,7965
0,4448

***

24,9
0,2
24,2
21,2
15,1

0,7568
-5,0335
-0,0069
0,0719
-10,1073
56%

***
***

***
***
***
***
*
*

Berekende
kans
18,8
19,5
29,7
19,4
17,3
41,8
31,5
3,4
16,5
15,1
33,9
26,5
33,0
0,2
18,7
19,9
0,0

Bron: EC (microgegevens EAK).
1
Referentiegroep : gemiddeld scholingsniveau, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar, alleenstaande,
niemand ten laste, verwerkende nijverheid, elementaire beroepen.

Samengevat blijkt de toegang tot de werkgelegenheid in de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar
bijzonder gering vergeleken met die van de andere leeftijdscategorieën, wanneer voor het
scholingsniveau, het gewest waar de betrokkenen wonen, de gezinstoestand enz. wordt
gecontroleerd.
Die lage toegang tot de werkgelegenheid is in de eerste plaats te schrijven aan de vrijwel
onbestaande transitiekans voor de inactieven van 50 tot 64 jaar. Voor die leeftijdscategorie wordt
inactiviteit in de meeste gevallen een permanente situatie die voortduurt tot de pensioenleeftijd.
Voor de 50- tot 64-jarige vrouwelijke werkzoekenden is de toegang tot de werkgelegenheid
eveneens heel wat lager dan voor de andere leeftijdscategorieën. Voor de referentiegroep
bedraagt de kans om opnieuw werk te vinden 38 % voor de 35- tot 49-jarigen, en nog slechts 25 %
voor de 50- tot 64-jarigen. De werkloosheidsduur is dus voor de ouderen het langst, zowel ten
opzichte van de jongeren als tegenover de 35- tot 49-jarigen.
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Dit zeer lage aandeel van de personen van 50 jaar en ouder die weer aan de slag gaan, valt onder
meer te verklaren :
- doordat ze minder intensief naar werk zoeken:
Grafiek 20 - Intensiteit waarmee werklozen volgens IAB-criteria werk zoeken, naar leeftijd
(gemiddeld aantal verschillende kanalen die worden gebruikt om een baan te vinden, België, 2010)

Bron: EC (microgegevens EAK).

De zoekintensiteit wordt gemeten aan de hand van het aantal verschillende methoden die de
werkzoekende gebruikt om werk te zoeken. In de vragenlijst worden 12 complementaire
manieren vermeld. Het gemiddelde aantal methoden dat de werkzoekenden van 15 tot 64 jaar
gebruiken, bedraagt 2,9. De aldus gemeten intensiteit waarmee werk wordt gezocht, loopt
sterk terug vanaf 55 jaar. De inactieven volgens IAB-criteria, dat wil zeggen personen die niet
actief een baan zoeken, worden niet in aanmerking genomen om dat gemiddelde te
berekenen26. Die minder actieve zoekpogingen passen in een economische logica : het
rendement om werk te zoeken is voor die werknemers lager omdat ze op relatief korte termijn
met pensioen kunnen gaan. Dit rationele gedrag wordt paradoxaal genoeg nog versterkt door
institutionele kenmerken : het Belgische activeringsprogramma voor werklozen was in 2010
niet van toepassing op de 50-plussers27.
- omdat de werkgevers kunnen aarzelen de werknemers in die leeftijdsgroep in dienst te nemen
(kosten ten opzichte van de andere werknemers, vooroordelen over hun vaardigheden, enz.).
Dat punt zal nader worden uitgewerkt in deel 4.1 van dit Verslag;

26 Zo niet zou de gemiddelde intensiteit waarmee werk wordt gezocht, veel lager uitvallen.
27 Van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling was de VDAB de pionier in de uitwerking van specifieke

programma's voor oudere werkzoekenden, met inbegrip van 50-plussers.
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- omdat andere factoren eveneens een invloed uitoefenen, zoals de gezinskenmerken, in het
bijzonder de sociaal-economische situatie van de partner, het inkomen, de gezinslasten, enz.
Volgens sommige auteurs zouden er verschillen zijn volgens het geslacht : vrouwen zouden
geneigd zijn sneller met pensioen te gaan indien hun partner reeds gepensioneerd is, terwijl
voor mannen het omgekeerde geldt : ze blijven langer actief wanneer hun echtgenote reeds
met pensioen is. Dit kon niet worden nagegaan met de beschikbare Belgische gegevens.

2.4.4. Een eenvoudig empirisch model voor de uittreding uit de arbeidsmarkt aan het
einde van de loopbaan
De ADSEI heeft tevens een deel van de variabelen van het Belgische gedeelte van de enquête naar
de arbeidskrachten ter beschikking gesteld. Het gaat om dezelfde microgegevens die Eurostat
verstrekt, maar waarvoor ook de specifiek voor de Belgische vragenlijst geldende variabelen
beschikbaar zijn, alsook meer details over de wijze van antwoorden dan bij de geharmoniseerde
gegevens.
Hier wordt de transitie van werkgelegenheid naar niet-werkgelegenheid geraamd, en dit op een
analoge manier als in de voorgaande secties. Voor deze raming werd enkel de bevolking van 45
tot 69 jaar geselecteerd. De hier bestudeerde transitie is die van werkgelegenheid naar nietwerkgelegenheid, waaraan een extra criterium wordt toegevoegd dat gebaseerd is op de
subjectieve status van de betrokkene : deze verklaart met brugpensioen, met vervroegd pensioen
of gepensioneerd te zijn.
Grafiek 21 - Kans op uittreding uit de arbeidsmarkt1 in België
(in %, 2010)

Bron: ADSEI (microgegevens EAK).
1
De kansen worden berekend voor de referentiecategorie : mannelijke werknemer, gemiddeld scholingsniveau,
woonachtig in Vlaanderen.
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Naast het geslacht, het scholingsniveau en het gewest waar iemand woont, werd een
dichotomische variabele ingevoerd voor elk leeftijdsjaar tussen 45 en 69 jaar, teneinde het profiel
te verkrijgen van de kans op uittreding uit de arbeidsmarkt naargelang van de leeftijd.
De kans op uittreding uit de arbeidsmarkt is geen monotone functie van de leeftijd van de
werknemer. In België vindt de uitstroom uit de werkgelegenheid plaats op sleutelleeftijden, wat
het belang aantoont van de verschillende reglementaire bepalingen inzake pensionering en
vervroegde uittreding. De kans neemt aanzienlijk toe vanaf 55 jaar en bereikt drie verschillende
pieken, namelijk op 58 jaar, op 60 jaar en op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

2.4.5. Conclusies en lessen
Werknemers genieten een hoog niveau van bescherming op de arbeidsmarkt in België. De
werkenden hebben voor het merendeel een stabiele baan. De kans dat een ervaren werknemer
zijn werk verliest, is gering. Jammer genoeg is de keerzijde van de medaille dat weinig werklozen
uit die leeftijdscategorie opnieuw werk vinden en dat de transities van inactiviteit naar
werkgelegenheid er zeldzaam zijn.
Dat zeer lage aantal ervaren werknemers die opnieuw aan de slag gaan na hun werk te hebben
verloren, kan worden verklaard door de economische theorie. Het is immers onmiskenbaar dat
iemand van 55 jaar en ouder een veel kortere resterende loopbaan heeft dan een jongere
werknemer. Bovendien is het door de ervaren werknemer vergaarde menselijk kapitaal
verhoudingsgewijs veel specifieker afgestemd op de werkgever en de vervulde functie dan voor
een jonge werknemer. Die feiten komen tot uiting in een lagere toegang tot de werkgelegenheid.
Aan de zijde van het arbeidsaanbod bestaat er immers een sterke kans dat het verschil tussen het
reservatieloon en het aanbod van nieuwe werkgevers groot is, zodat de oudere werkzoekende
langer werkloos blijft. Gilles Saint-Paul (2009) spreekt van het "entitlement effect" of "effect van
de verworven rechten". De werkzoekende houdt er niet voldoende rekening mee dat het
vergaarde menselijk kapitaal voor een belangrijk deel eigen is aan zijn vroegere werkgever en dus
minder nuttig is bij nieuwe potentiële werkgevers. Aan de vraagzijde zou een ander effect de
inschakeling van ouderen tegenwerken, namelijk een "eindspel"-effect. De kosten voor de
indienstneming en opleiding van de oudere werknemer zullen altijd relatief hoger schijnen voor
de werkgever omdat de periode waarover hij ze kan afschrijven theoretisch gezien korter is dan
wanneer hij een jonge werknemer aanwerft. Dat zou tot gevolg hebben dat werkgevers die bereid
zijn oudere werknemers in dienst te nemen, gemiddeld actief zijn in bedrijfstakken waar de
kosten voor indienstneming, opleiding en arbeidstoezicht minder hoog liggen dan in de rest van
de economie. Dat zijn vaak branches waarin de lonen ook relatief lager zijn.
De empirische gegevens van 2010 illustreren de invloed van het reglementaire kader in verband
met het einde van de loopbaan. De uittredingskans is afhankelijk van de toegangsleeftijden tot de
verschillende vervroegde-uittredingsregelingen : brugpensioen (vanaf 50 jaar in sommige
gevallen), statuut van oudere werkloze die vrijgesteld is van de verplichting om werk te zoeken
(58 jaar), vervroegde uittreding (60 jaar), wettelijk pensioen (65 jaar).
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3. INSTITUTIONELE CONTEXT

Samenvatting
Recentelijk werden een aantal hervormingen goedgekeurd die ertoe moeten leiden de effectieve
uittredingsleeftijd verder te verhogen. Hierdoor is de institutionele context volop in beweging.
Het Belgische pensioenstelsel is opgebouwd uit drie pijlers. De eerste pijler betreft het wettelijk
rustpensioen, dat betrekking heeft op alle werkenden en gespijsd wordt door middel van wettelijk
bepaalde bijdragen. Er bestaan afzonderlijke regelingen voor werknemers in de private sector,
zelfstandigen en statutaire ambtenaren. De bepalingen zijn dezelfde voor mannen en vrouwen.
De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen en bij de
overheid geldt dezelfde leeftijd als maximumleeftijd, maar er bestaan mogelijkheden om een
vervroegd pensioen te bekomen. In de werknemers- en de zelfstandigenstelsels hangt de
pensioenuitkering af van de loopbaanduur (een volledige loopbaan omvat in principe 45 jaar), de
beroepsinkomsten en de gezinstoestand; voor ambtenaren hangt de initiële uitkering af van het
aantal dienstjaren, een refertewedde en een tantième (veelal 1/60). In 2011 ontving zowat 29 %
van de 60-64-jarigen een pensioen; hiermee daalde dit aandeel sinds 2000 met bijna een derde.
Voor de jongere leeftijdsgroepen liggen die percentages heel wat lager: bij de 55-59-jarigen is
bijna 5 % de begunstigde van een pensioen.
Braes et alii (2012) komen tot de conclusie dat bijna 60 % van de vervroegd gepensioneerden in
2007 ook volgens de nieuwe regels (cf. de hervorming van december 2011) nog in aanmerking
zouden komen voor een vervroegd pensioen op dezelfde leeftijd; iets meer dan 5 % ervan zou niet
meer van een vervroegd pensioen kunnen genieten. De overigen zouden enkele jaren langer
moeten werken vooraleer vervroegd gepensioneerd te kunnen worden. Het effect van de
hervorming wordt hiermee echter onderschat: als gevolg van de latere arbeidsmarktintrede
wegens studies, neemt het belang van de uitzonderingen wegens een lange loopbaan immers af.
De tweede en derde pijlers zijn extralegale systemen, waarin de verrichte bijdragen
gekapitaliseerd worden en die respectievelijk uitgaan van de onderneming waar de werknemer
werkzaam is en van het individu zelf. Deze regelingen worden fiscaal gunstig behandeld. In het
aanslagjaar 2010 vermeldden zowat 510.000 personen persoonlijke bijdragen in het kader van
een groepsverzekering (tweede pijler) en respectievelijk ongeveer 2.200.000 en 920.000 personen
gaven bijdragen of premies aan in het kader van pensioensparen of een individueel
levensverzekeringscontract (derde pijler).
Naast het wettelijke pensioenstelsel bestaan er nog een aantal systemen van vervroegde
uittreding. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) is in
principe toegankelijk vanaf 60 jaar, maar deze minimumleeftijd ligt vaak lager, tot zelfs 50 jaar.
Dergelijke werklozen met bedrijfstoeslag zijn in principe werkzoekend, maar het merendeel wordt
hiervan vrijgesteld. Werklozen van 58 jaar of ouder kunnen het statuut van oudere nietwerkzoekende werkloze verkrijgen, waardoor ze eveneens worden vrijgesteld van de verplichting
werk te zoeken. Ten slotte kunnen oudere arbeidskrachten aan het einde van de loopbaan een
beroep doen op een voltijds tijdskrediet of een volledige loopbaanonderbreking. Terwijl deze
laatste regelingen weinig gebruikt worden, was in 2011 bijna 13 % van de 60-64-jarigen werkloos
met bedrijfstoeslag en 9 % was oudere niet-werkzoekende werkloze. Deze beide stelsels werden
respectievelijk ook gebruikt door zowat 5 en 3 % van de 55-59-jarigen.
Ook invaliden verlaten de arbeidsmarkt. In 2011 was ongeveer 8 % van de 50-64-jarigen invalide,
waardoor het aantal invaliden sinds 2000 duidelijk is toegenomen. Deze stijging komt volledig
voor rekening van de vrouwen, in alle leeftijdsgroepen, maar is het meest opmerkelijk bij de 6064-jarigen. Als gevolg van de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen komen
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de arbeidsongeschikte vrouwen uit die leeftijdsgroep
pensioenstatistieken maar wel in de invaliditeit terecht.

immers

niet

langer

in

de

Al met al had in 2011 bijna 60 % van de 60-64-jarigen de arbeidsmarkt verlaten door beroep te
doen op een van de diverse uittredingsstelsels. Bij de 55-59- en de 50-54-jarigen beliep dat
aandeel respectievelijk ongeveer 21 en 9 %. Sinds 2000 zijn die percentages duidelijk afgenomen,
als gevolg van de verstrengde voorwaarden inzake de toegang tot het pensioen voor vrouwen, tot
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het statuut van oudere niet-werkzoekende
werkloze. Enkel het belang van invaliditeit is toegenomen.
Omgekeerd werden een aantal systemen uitgewerkt om de oudere arbeidskrachten langer aan
het werk te houden. Zo kan het arbeidsvolume gereduceerd worden indien zij niet langer voltijds
willen of kunnen werken. Hiertoe kan beroep worden gedaan op het halftijds brugpensioen en de
algemene regelingen van het deeltijds tijdskrediet of de deeltijdse loopbaanonderbreking, evenals
het specifieke "tijdskrediet eindeloopbaan". Van deze regelingen wordt weinig gebruik gemaakt
door 60-64-jarigen, maar tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn wel populair bij 50-54- en 5559-jarigen (circa 8 % van de betreffende bevolking in 2011).
Er zijn ook maatregelen voorzien om werkgevers te stimuleren om oudere arbeidskrachten aan
het werk te houden en aan te werven. Het gaat bv. om de federale patronale
bijdrageverminderingen en het ACTIVA-plan waardoor de loonkost van een oudere arbeidskracht
wordt gedrukt. In Vlaanderen kan voor 50-plussers een tewerkstellingspremie worden bekomen.
Om werkloze oudere arbeidskrachten aan het werk te helpen is in sommige gevallen
outplacement verplicht gemaakt, zoals in het kader van een tewerkstellingscel bij werknemers die
ontslagen werden in het kader van een herstructurering. Aan werklozen van 50 jaar of ouder kan
tijdelijk of permanent een werkhervattingstoeslag worden toegekend.
Recentelijk werden bovendien nog een aantal maatregelen genomen die betrekking hebben op
oudere arbeidskrachten. Zo zullen ondernemingen met minstens twintig werknemers jaarlijks een
werkgelegenheidsplan moeten opmaken met betrekking tot de werknemers van 45 jaar en ouder.
En ondernemingen die overgaan tot collectief ontslag moeten in de toekomst de leeftijdspiramide
respecteren. Voor de beide maatregelen kunnen eventueel in de NAR alternatieven worden
uitgewerkt. Tevens worden, in het kader van de geleidelijke harmonisering van de statuten van
arbeiders en bedienden, de opzeggingstermijnen voor arbeiders verlengd. Ten slotte werd begin
2012 in Vlaanderen een loopbaanakkoord gesloten tussen de sociale partners en de Vlaamse
regering, waarin onder andere een hogere werkgelegenheid van de oudere arbeidskrachten
wordt beoogd.
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In dit hoofdstuk wordt een bondige beschrijving gegeven van de verschillende momenteel in
België bestaande maatregelen voor oudere werkenden. Hierbij wordt zowel aandacht besteed
aan het gewone wettelijk rustpensioensysteem (ook wel de eerste pijler genoemd) als aan
vervroegde uittredingsstelsels (werkloosheid met bedrijfstoeslag en oudere niet-werkzoekende
werkloze). Ook de facultatieve tweede en derde pijlers van het pensioenstelsel zullen beschreven
worden. Tevens worden een aantal systemen behandeld die de werkgelegenheid van oudere
arbeidskrachten bevorderen. Ten slotte worden nog enkele recente maatregelen behandeld.
Vermits het buiten het bestek van dit verslag valt om alle specifieke details en uitzonderingen van
elk systeem te willen vermelden, is de beschrijving van de verschillende systemen kort en
gefocust op de belangrijkste algemene kenmerken, die van belang zijn om een globaal beeld te
verkrijgen van de (al dan niet) aantrekkelijkheid ervan voor (vervroegde) uittreding.
Het regeerakkoord van de regering Di Rupo I bevat een afzonderlijk deel over de
loopbaaneindeproblematiek, o.a. met een aantal hervormingen van de pensioenregelingen. Op
het ogenblik waarop dit verslag wordt geschreven zijn deze hervormingen echter nog niet
uitgewerkt in wetteksten en uitvoeringsbesluiten. Ze zullen bovendien pas ten vroegste van
toepassing zijn op de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2013. De beschrijving ervan in dit
hoofdstuk zal dan ook beperkt blijven tot de grote lijnen.
Waar relevant zal een idee gegeven worden van de bedragen (uitkeringen, loongrenzen, enz.) die
op de verschillende stelsels betrekking hebben.
Voor zover de betreffende gegevens beschikbaar zijn, zal het relatief belang van de verschillende
stelsels vermeld worden. De meest recente beschikbare gegevens zullen gebruikt worden om een
idee te krijgen van het absolute aantal betrokken personen, en van hun aandeel in de totale
bevolking van die leeftijdsklasse.

3.1. Pensioenstelsels
Het Belgische pensioenstelsel is opgebouwd uit drie pijlers. De eerste pijler betreft het wettelijk
rustpensioen, dat betrekking heeft op alle werkenden. Dit verplicht systeem is een
repartitiesysteem, gespijsd door middel van wettelijk bepaalde bijdragen28. De tweede en derde
pijlers zijn complementaire of extralegale systemen, die uitgaan van de onderneming waar de
betrokken werknemer werkzaam is (tweede pijler) of van de individuele persoon zelf (derde
pijler). In deze vrijwillige stelsels worden de verrichte bijdragen gekapitaliseerd.

28
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Voor werknemers belopen de werkgevers- en de werknemersbijdragen respectievelijk 8,86 en 7,50 % (of in totaal
16,36 %) van het brutoloon.

3.1.1.

Het wettelijk rustpensioen (eerste pijler)

De eerste, verplichte pijler van het Belgische pensioenstelsel bestaat in feite uit drie verschillende
systemen, die gebruikt worden naargelang de betreffende persoon actief is/was als werknemer in
de private sector, als zelfstandige of als statutair ambtenaar29. Elk stelsel voorziet in een pensioen
voor de betreffende werkende en in een overlevingspensioen voor de overlevende partner30. In
de praktijk zijn de stelsels voor werknemers uit de private sector en voor zelfstandigen in grote
lijnen vergelijkbaar; het stelsel voor het vastbenoemde overheidspersoneel wijkt daar echter sterk
van af.
De tekst is gebaseerd op Nechelput et alii (2012), evenals op de informatie beschikbaar op de
websites van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector
(PDOS).

3.1.1.1. Het stelsel voor werknemers en zelfstandigen van de private sector
In de wettelijke stelsels met betrekking tot de werkenden in de private sector bedraagt de
pensioenleeftijd in principe 65 jaar, voor zowel mannen als vrouwen. Tot 1 juli 1997 was de
pensioenleeftijd voor vrouwen nog 60 jaar; deze werd vervolgens geleidelijk verhoogd en
bedraagt sinds 1 januari 2009, net als voor de mannen, 65 jaar31.
In dit gewone stelsel is er geen minimale loopbaanduur vereist. Bij de berekening van de
pensioenuitkering wordt echter wel rekening gehouden met de loopbaanduur, vermits elk
gewerkt jaar slechts in rekening wordt gebracht door middel van de zogenaamde pensioenbreuk,
waarbij de teller en de noemer respectievelijk gelijk zijn aan één en aan het aantal jaren dat een
volledige loopbaan uitmaakt. Een volledige loopbaan omvat in principe 45 jaar voor mannen en
voor vrouwen32.
Op dit algemene stelsel bestaan een aantal uitzonderingen. Zo ligt de pensioenleeftijd lager voor
mijnwerkers (55 jaar voor ondergrondse en 60 jaar voor bovengrondse mijnwerkers, of na 25 jaar
werk in de ondergrond), zeevarenden (60 jaar) en het vliegend personeel van de burgerluchtvaart
(55 jaar, of na respectievelijk 30 en 34 jaar als lid van het stuur- of cabinepersoneel) en is de
"volledige loopbaan" voor hen korter (30 jaar voor mijnwerkers, 40 jaar voor zeevarenden en 30
of 34 jaar voor het stuur- of het cabinepersoneel van de burgerluchtvaart). In het regeerakkoord
is bepaald dat deze bijzondere stelsels ophouden te bestaan33.
De initiële pensioenuitkering is niet alleen afhankelijk van de loopbaanduur, maar ook van de
tijdens die periode verkregen beroepsinkomsten en van de gezinstoestand. De in de berekening
opgenomen inkomsten betreffen de (begrensde) werkelijke inkomsten van de in aanmerking
komende jaren; voor sommige met activiteit gelijkgestelde inactiviteitsperioden worden fictieve
inkomsten gehanteerd. De inkomsten worden door middel van een herwaarderingscoëfficiënt aan
de huidige kosten voor levensonderhoud aangepast. Indien het een alleenstaande betreft, zal

29

De contractuele personeelsleden van de overheid vallen onder het stelsel van de werknemers in de private sector.
In dit verslag zal enkel het rustpensioen aan bod komen, vermits dat het belangrijkst lijkt bij de beslissing tot al dan
niet vervroegde uittreding. Het overlevingspensioen kan in bepaalde gevallen echter een drempel vormen die
(her)intrede ontmoedigt.
31 Naast de invloed van andere factoren, heeft deze verhoging ertoe bijgedragen dat de werkgelegenheidsgraad van
vrouwen van 55 tot 64 jaar steeg van 12,4 % in 1999 tot 27,7 % in 2009.
32 Ook de duur van de "volledige loopbaan" voor vrouwen werd geleidelijk opgetrokken; sinds 1 januari 2009 bedraagt
die, net als voor de mannen, 45 jaar.
33 De reeds opgebouwde rechten blijven echter verworven. Er wordt momenteel onderhandeld over de precieze
modaliteiten.
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bovendien een ratio van 60 % worden toegepast; deze beloopt 75 % indien het gaat om een
gehuwde persoon met partner ten laste.
In het kader van het generatiepact van 2005 werd, voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari
2007 een pensioenbonus toegekend voor werknemers en zelfstandigen die aan de slag blijven na
de leeftijd van 62 jaar of na een loopbaan van 44 jaar34. Het regeerakkoord (2011) kondigt aan dat
deze pensioenbonus vóór 1 december 2012 geëvalueerd zal worden; in dat verband bevat deel III
van dit verslag een behandeling van deze maatregel opdat de Hoge Raad hierover een advies zou
kunnen formuleren aan de regering.
Overigens zou een aantal momenteel met activiteit gelijkgestelde periodes in uitvoering van het
regeerprogramma minder in rekening gebracht worden bij de pensioenberekening: het gaat
onder meer om de periodes van vrijwillige loopbaanonderbreking en gewoon tijdskrediet vóór de
leeftijd van 60 jaar, die nog voor maximaal één jaar zouden gelijkgesteld worden.
Er bestaat een mogelijkheid tot vervroegd pensioen vanaf 60 jaar, voor zowel mannen als
vrouwen35. Daartoe dient men - momenteel - dan wel een beroepsloopbaan van tenminste
35 jaar achter de rug te hebben. Ook deze loopbaanvereiste werd sinds medio 1997 geleidelijk
opgetrokken; daarvoor lag ze op 20 jaar. De door de regering geplande pensioenhervorming
voorziet strengere leeftijd- en loopbaanvereisten voor het vervroegd pensioen: de
minimumleeftijd van 60 jaar zal vanaf 2013 jaarlijks met zes maanden verhoogd worden om in
2016 op 62 jaar te komen en tevens zal de betrokkene vanaf 2013 een loopbaan van minstens
38 jaar moeten kunnen aantonen, vanaf 2014 van 39 jaar en vanaf 2015 van 40 jaar.
Uitzonderingen blijven echter bestaan: zo zullen personen met een lange loopbaan toch nog
vroeger een vervroegd pensioen kunnen bekomen36. Tevens werden een aantal
overgangsmaatregelen uitgewerkt, waardoor de personen die op 31 december 2012 tussen 57 en
61 jaar oud zijn maximaal twee jaar extra moeten werken. Bovendien behouden werknemers die
recht hebben op vervroegd pensioen maar nog verder willen werken de mogelijkheid dat
vervroegd pensioen later alsnog te verkrijgen, teneinde te vermijden dat zij er door deze
hervorming zouden worden toe aangezet hun carrière voortijdig te beëindigen.
Bij het opnemen van een vervroegd pensioen is voor werknemers geen specifieke financiële
bestraffing voorzien. Wel leidt de toegepaste berekening, waarbij de pensioenbreuk voor de
vervroegde pensioenen dezelfde is als die voor de gewone pensioenen, impliciet tot een lagere
uitkering, vermits men ceteris paribus minder gewerkte jaren kan aantonen. Enkel voor
zelfstandigen is een verminderde uitkering voorzien indien zij vóór 65 jaar een pensioen willen
opnemen; deze vermindering is degressief in functie van de leeftijd van de betrokkene.
Er kan een minimumpensioen worden verkregen indien de beroepsloopbaan minstens twee
derde beloopt van de volledige loopbaan.
De gepensioneerde mag tot een bepaald bedrag nog inkomsten verwerven uit door de Rijksdienst
voor Pensioenen toegelaten activiteiten. Dit bedrag is verschillend naargelang de leeftijd van de
betrokkene (minder of meer naargelang de gepensioneerde jonger is of ouder dan 65 jaar), het
een activiteit als werknemer of als zelfstandige betreft en of er al dan niet kinderen ten laste
zijn37.

34 Momenteel bedraagt deze pensioenbonus € 2,25 per extra gewerkte dag of € 702,75 per jaar.
35 Bruggepensioneerden zijn echter tot 65 jaar uitgesloten van het vervroegde pensioen.

36 In 2013 en 2014 gaat het over de personen van 60 jaar met een loopbaan van 40 jaar, in 2015 om de personen van

60 jaar met een loopbaan van 41 jaar en vanaf 2016 om de personen van 60 jaar met een loopbaan van 42 jaar en
die van 61 jaar met een loopbaan van 41 jaar.
37 Zo mag een gepensioneerde in 2012 tussen € 5.937,26 (zelfstandige activiteit voor de wettelijke pensioenleeftijd,
zonder kinderlast) en € 26.075 (werknemer na de wettelijke pensioenleeftijd, met kinderlast) aan inkomsten
verwerven.
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Tabel 13 - Werknemers- en zelfstandigenpensioenen van de private sector
(duizenden personen, tenzij anders vermeld)

Op 1 januari 2011
Totaal1
Mannen
Vrouwen
waarvan:
Zuivere loopbaan werknemers
Mannen
Vrouwen
Zuivere loopbaan zelfstandigen
Mannen
Vrouwen
Gemengde loopbaan
werknemers en zelfstandigen
Mannen
Vrouwen
Gemengde loopbaan private en
overheidssector2
Mannen
Vrouwen
1
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking3
Mannen
Vrouwen
p.m. op 1 januari 2000
1
Totaal
Mannen
Vrouwen
1
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking3
Mannen
Vrouwen

-50 jaar

50-54 jaar

55-59 jaar

60-64 jaar

2

3

3

133

2
0

0

0

0,0

3

0,1

2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,0

3
0
0,1
0,0

3
0

0

0

0,4

1

0,2

3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0,7
0,1

1
0
0,4
0,1

3
0

0

0

0,5

4

0,7

3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0,1

3
0
1,3
0,2

65 jaar en
ouder

Totaal

1.437
774
663

1.578
865
713

2
1

859
470
389
85
52
33

944
522
422
88
55
33

14
4

289
149
140

307
162
144

23
12

204
103
101

239
126
113

20,5
26,1
15,0

76,4
97,2
61,1

18,1
20,5
15,9

201

77
124

1.281
689
593

1.490
772
718

38,2
30,2
45,8

74,7
98,5
58,3

18,5
19,8
17,2

77

84
49
45
33

3

17

36

Bronnen: ADSEI-FPB, RVP.
1
Totaal van de personen met een rustpensioen van de private sector (stelsel van de werknemers en/of stelsel van
de zelfstandigen), met inbegrip van de personen die dat pensioen combineren met een pensioen van het stelsel
van de overheidssector.
2
Totaal van de personen met een rustpensioen van de private sector (stelsel van de werknemers en/of stelsel van
de zelfstandigen) die dat pensioen combineren met een pensioen van het stelsel van de overheidssector.
3
Voor het totaal en voor de gepensioneerden van minder dan 50 jaar oud resp. in procenten van de bevolking van
18 jaar en ouder en van 18 t.e.m. 49 jaar.

Op 1 januari 2011 werden in de stelsels van de private sector in totaal bijna 1,6 miljoen
pensioenen uitbetaald, waarvan zowat 141.000 aan personen jonger dan 65 jaar, vooral 60-64jarigen38. Het merendeel van de gepensioneerden van minder dan 65 jaar was voordien
uitsluitend als werknemer werkzaam (85.000), daarnaast waren er 17.000 met een gemengde
loopbaan werknemer/zelfstandige, 3.000 met een zuivere zelfstandigenloopbaan en, ten slotte,
36.000 met een gemengde loopbaan in de private en de overheidssector. In alle gevallen zijn de
mannen talrijker dan de vrouwen.
38 De gepensioneerden jonger dan 60 jaar betreffen grotendeels de begunstigden van het speciale stelsel voor

mijnwerkers.
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De gepensioneerden van 65 jaar en ouder vertegenwoordigden begin 2011 ongeveer 76 % van de
betreffende bevolkingsgroep; bij de mannen lag dat aandeel zelfs op 97 %, tegenover 61 % bij de
vrouwen. Ongetwijfeld houdt dit verschil verband met de vroegere traditionele rolverdeling in het
gezin, waarbij de man kostwinner was en de vrouw thuisbleef voor de kinderen, waardoor zij geen
eigen (of onvoldoende) rustpensioenrechten kon opbouwen. Ook bij de jongere gepensioneerden
liggen de percentages bij de mannen overigens duidelijk hoger dan bij de vrouwen. Gemiddeld
ontving toen zowat een vijfde van de 60-64-jarigen een rustpensioen van de private sector; bij de
jongere leeftijdsgroepen lag dat aandeel lager dan 0,5 %.
Terwijl dat aandeel bij de 65-plussers sinds 1 januari 2000 nog enigszins is gestegen, is het bij de
60-64-jarigen bijna gehalveerd (van ongeveer 38 tot 20 %). Bij de jongere leeftijdsgroepen bleef
het op een zeer laag peil39.
Een recente simulatie ging, voor een populatie van personen met een zuivere
werknemersloopbaan die in 2007 met pensioen gingen, na wat de mogelijke impact van de
recente verstrengde toegang tot het vervroegd pensioen kan zijn (Braes et alii, 2012). Terwijl bijna
60 % van de vervroegd gepensioneerden in 2007 ook volgens de nieuwe regels nog in aanmerking
zouden komen voor een vervroegd pensioen op dezelfde leeftijd, zou iets meer dan 5 % ervan niet
meer van een vervroegd pensioen kunnen genieten. De overigen zouden enkele jaren langer
moeten werken vooraleer vervroegd gepensioneerd te kunnen worden. De auteurs geven echter
aan dat wegens de gemiddeld langere studieperiodes en dus de latere arbeidsmarktintredes het
belang van de voorziene uitzonderingen wegens een lange loopbaan zal afnemen, waardoor het
effect van de hervorming groter zal uitvallen dan geraamd (op basis van de populatie van 2007).

3.1.1.2. Het stelsel voor het vastbenoemde overheidspersoneel
In het overheidsstelsel geldt momenteel nog een maximumleeftijd, waarop de statutaire
personeelsleden - indien voordien nog niet vrijwillig vertrokken - verplicht op rust worden gesteld.
Algemeen bedraagt deze leeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen; uitzonderingen
zijn er echter zowel naar onder (b.v. voor politieagenten, die na 20 dienstjaren, naargelang hun
graad op 54, 56 of 58 jaar op pensioen kunnen) als naar boven (67 of 70 jaar voor magistraten).
De regering heeft echter beslist dat werken na 65 jaar mogelijk wordt in de overheidssector,
indien de werkgever hiermee akkoord gaat.
Ook in de overheidssector is een vervroegd pensioen mogelijk vanaf de leeftijd van 60 jaar, na een
carrière van tenminste vijf jaar in overheidsdienst. Vanaf 2013 wordt de minimumleeftijd echter
jaarlijks met zes maanden verhoogd; vanaf 2016 zal hij aldus 62 jaar bedragen. Voor pensioenen
die ingaan vanaf 1 januari 2013 wordt de loopbaanvereiste - waarvoor alle gewerkte jaren,
ongeacht het statuut, in aanmerking worden genomen40 - bovendien op 38 jaar gebracht, vanaf
2014 op 39 jaar en vanaf 2015 op 40 jaar. Bij lange loopbanen (van 40 jaar en langer) blijven
echter uitzonderingen mogelijk, en deze aanpassingen gelden o.a. niet voor militairen en politieagenten.
De berekening van het overheidspensioen is verschillend van die van de beide andere stelsels.
Vereenvoudigd hangt de initiële pensioenuitkering af van het aantal dienstjaren, een breuk en de
refertewedde. De breuk ("tantième") is over het algemeen gelijk aan 1/60, doch beloopt 1/30 of
1/35 voor magistraten, 1/30 voor universiteitsprofessoren, 1/50 voor het operationele personeel
39 De opgetekende ontwikkelingen in verhouding tot de overeenstemmende bevolking zouden enigszins kunnen

wijzigen indien de beroepsbevolking, en niet de totale bevolking, als referentie wordt gehanteerd. Zo nam de
beroepsbevolking van 55 tot 64 jaar volgens de gegevens van de EAK over de periode 2000-2011 met 94 % toe,
terwijl de totale bevolking van die leeftijdsgroep met (slechts) 10 % steeg.
40 Wel blijven minimaal vijf dienstjaren in overheidsdienst noodzakelijk om een overheidspensioen te kunnen
ontvangen.
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van brandweer en politie en 1/55 voor het onderwijzend personeel. Vanaf 1 januari 2012 kan het
tantième echter niet voordeliger meer zijn dan 1/48. Veelal betreft de refertewedde de
gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar van de loopbaan; dit zal worden aangepast naar de
laatste tien jaar van de loopbaan. Tenslotte wordt een complement toegekend aan de
personeelsleden die hun loopbaan verlengen tot na de leeftijd van 60 jaar41.
Ook in dit stelsel gelden bepaalde maxima42 en kan, indien men tenminste 20 dienstjaren telt, een
minimumpensioen worden verkregen43..
Tenslotte kan nog vermeld worden dat definitief ongeschikt bevonden statutaire ambtenaren,
ongeacht hun leeftijd of aantal dienstjaren, ambtshalve op rust gesteld worden, en dus niet in de
invaliditeitsregeling terechtkomen. Ook personen die vanaf de leeftijd van 60 jaar 365 dagen
afwezig zijn wegens ziekte worden ambtshalve op pensioen gesteld. Het aldus verkregen
rustpensioen wordt op dezelfde wijze berekend als het gewone rustpensioen.
Het overheidsrustpensioen kan tot een bepaald bedrag worden gecumuleerd met een inkomen
uit beroepsactiviteit. Het betreft in principe dezelfde regeling als hierboven vermeld in het stelsel
voor werknemers en zelfstandigen.
In totaal genoten op 1 juli 2011 zowat 365.000 personen een overheidspensioen; iets meer dan
één derde van hen had de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt. De gepensioneerden van minder
dan 65 jaar hebben voornamelijk een zuivere loopbaan bij de overheid achter de rug; toch had bij
de 60-64 jarige begunstigden van een overheidspensioen ook ongeveer een derde een pensioen
na een deel van de carrière in de private sector44.
Van alle Belgische 65-plussers ontving ongeveer 12 % een overheidspensioen (18 % van de
mannen en 8 % van de vrouwen). Bij de 60-64-jarigen lag dat aandeel, met bijna 14 %, zelfs nog
iets hoger (door het hoge aandeel bij de vrouwen). Het aandeel bij de 55-59-jarigen (4,4 %) lag
beduidend hoger dan in de private sector. Voor de leeftijdsgroepen tot 54 jaar, ten slotte, lag het
percentage gepensioneerden in het overheidsstelsel lager dan 1 % van de betreffende bevolking.
Sinds 1 juli 2000 zijn die respectieve aandelen van de bevolking voor alle leeftijdsgroepen vanaf
55 jaar duidelijk gestegen.

41

Dit complement, bepaald als een procentuele verhoging van het pensioenbedrag, neemt toe naargelang men de
loopbaan verder verlengt. Het bedraagt 0,125 % van het pensioenbedrag (en minimaal € 15 per jaar) voor elke
maand dienst tot de leeftijd van 62 jaar en 0,167 % van het pensioenbedrag (minimaal € 20 per jaar) voor elke
maand dienst vanaf 62 jaar. Deze leeftijden en bedragen zullen aangepast kunnen worden in functie van de nieuwe
regeling inzake vervroegd pensioen.
42 Een relatief plafond beperkt het rustpensioen tot 3/4e van de refertewedde; tevens is een absoluut plafond van
toepassing (begin 2012 was dit € 46.882,74 per jaar).
43 Begin 2012 bedroeg het jaarlijks minimumpensioen respectievelijk € 9.601 en € 12.001 voor een alleenstaande en
voor een gehuwde gepensioneerde.
44 Er zij opgemerkt dat de gegevens inzake de pensioenuitkeringen in de private sector (bron: RVP) en die in het
overheidsstelsel (bron: PDOS) sterk verschillen voor wat de gemengde loopbanen in de private en de
overheidssector betreft. Gezien de omvang van de verschillen kunnen deze niet uitsluitend worden toegeschreven
aan het uiteenlopende registratiemoment.
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Tabel 14 - Overheidspensioenen
(duizenden personen, tenzij anders vermeld)

Op 1 juli 2011
Totaal1
Mannen
Vrouwen
waarvan:
Zuivere loopbaan overheid
Mannen
Vrouwen
Gemengde loopbaan particuliere
en overheidssector2
Mannen
Vrouwen
1
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking3
Mannen
Vrouwen
p.m. op 1 juli 2000
1
Totaal
Mannen
Vrouwen
1
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking3
Mannen
Vrouwen

-50 jaar

50-54 jaar

55-59 jaar

60-64 jaar

5

7

31

90

5

0

0,1

6

0,1

2
2
2
2
0
0
0,1
0,1

3
3
0,1
0,1

7

0

0,9

7

1,1

4
4
4
4
0
0
0,9
1,0

3
4
0,9
1,2

26

5

4,4

16

3,1

18
13
15
11
3
2
5,0
3,7

8
8
3,2
3,0

56

33

47
42
27
30
21
13

13,8
14,8
12,9

65 jaar en
ouder

Totaal

232
144
89

365
215
151

121

216
118
98

111

70
51
74
37

149

97
52

12,2
17,8
8,1

4,2

32
22

153
103
50

238
150
88

10,4
12,7
8,3

8,9
14,6
4,9

2,9

54

5,1
3,3

3,8
2,1

Bronnen: ADSEI-FPB, PDOS.
1
Totaal van de personen met een rustpensioen van de overheidssector, met inbegrip van de personen die dat
pensioen combineren met een pensioen van het stelsel van de private sector (stelsel van de werknemers en/of
stelsel van de zelfstandigen).
2
Totaal van de personen met een rustpensioen van de overheidssector die dat pensioen combineren met een
pensioen van het stelsel van de private sector (stelsel van de werknemers en/of stelsel van de zelfstandigen).
3
Voor het totaal en voor de gepensioneerden van minder dan 50 jaar oud resp. in procenten van de bevolking van
18 jaar en ouder en van 18 t.e.m. 49 jaar.

3.1.2.

De tweede pijler

De tweede pijler heeft betrekking op de pensioenen die op sector- of bedrijfsniveau worden
gevormd. Het betreft aldus aanvullende pensioenen, die bovenop het wettelijk pensioen komen.
Hierbij worden, door de werkgever en de werknemer, extralegale bijdragen gestort aan
groepsverzekeringen of pensioenfondsen, die collectief gekapitaliseerd worden, en op latere
leeftijd voor de werknemer tot een aanvullend inkomen leiden, om te vermijden dat het inkomen
bij pensionering te sterk terugvalt. Ook voor zelfstandigen werd de mogelijkheid voorzien om
vrijwillig een aanvullend pensioen op te bouwen, onder andere door middel van
bedrijfsleiderverzekeringen. Voor werknemers en zelfstandigen wordt deze materie momenteel
geregeld door respectievelijk de wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) en de wet
betreffende de aanvullende pensioenen van de zelfstandigen (WAPZ)45.

45
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De WAP (ook "wet Vandenbroucke" genoemd) dateert van 28 april 2003 en de WAPZ van 24 december 2002.

Teneinde de vervroegde uittreding van ouderen uit de arbeidsmarkt te ontmoedigen, mogen
vanaf 2004 opgestelde pensioenplannen er niet langer in voorzien de aanvullende pensioenen van
werknemers vóór de zestigste verjaardag uit te betalen46.
Deze plannen krijgen een gunstige fiscale behandeling. Zo zijn de werkgeversbijdragen gestort in
het kader van een groepsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de werkgever, op voorwaarde dat de
latere uitkeringen (samen met het pensioen van de eerste pijler) niet meer bedragen dan 80 %
van de laatste jaarlijkse brutobezoldiging (Haulotte et alii, 2012). Mits diezelfde conditie en nog
enkele andere voorwaarden gerespecteerd worden, komen de werknemersbijdragen in
aanmerking voor een belastingvermindering in de personenbelasting, die wordt berekend tegen
de "bijzondere gemiddelde aanslagvoet"47. Volgens het regeerakkoord zal dit tarief echter
vervangen worden door een percentage van 30 %, ongeacht het inkomen van de
belastingplichtige. Op het bij de vereffening van de groepsverzekering uitbetaalde kapitaal wordt
een afzonderlijke aanslag gevestigd tegen een verlaagd tarief: voor het deel opgebouwd door
middel van de werknemersbijdragen geldt een aanslagvoet van 10 %, voor het deel opgebouwd
via werkgeversbijdragen is dat 16,5 %. Dit laatste tarief bedraagt slechts 10 % indien de uitkering
pas gebeurt op de leeftijd van 65 jaar en de betrokkene tot dan actief is gebleven48. Overigens
bepaalt het regeerakkoord dat de aanslagvoeten m.b.t. de werkgeversbijdragen verhoogd zullen
worden bij de opname van het kapitaal vóór de leeftijd van 62 jaar (20 % bij uitbetaling op 60 jaar
en 18 % op 61 jaar)49.
Uit fiscale gegevens blijkt dat in het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) zowat 510.000 personen
in de aangifte van de personenbelasting persoonlijke bijdragen vermeldden in het kader van een
groepsverzekering50. Tien jaar eerder (aanslagjaar 2000, inkomsten 1999) waren dat er ongeveer
440.000. Over het betreffende decennium bleef de stijging aldus beperkt tot ongeveer 16 %, wat
- gegeven de toename, tijdens de periode 1999-2009, van het aantal loontrekkenden met 12 % inhoudt dat de door de wetgever beoogde "democratisering" van de tweede pensioenpijler
nauwelijks gerealiseerd werd.

3.1.3.

De derde pijler

De derde pensioenpijler betreft de op individueel initiatief en vrijwillig gecreëerde additionele
pensioenrechten, in het kader van een individueel levensverzekeringscontract of het stelsel van
het pensioensparen. Deze derde pijler is toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn situatie op de
arbeidsmarkt. Het opgebouwde kapitaal kan worden ontvangen van zodra de wettelijke
pensioenleeftijd is bereikt.
Net als voor de tweede pijler is een fiscaalvriendelijke behandeling voorzien, waarbij stortingen
ten behoeve van pensioensparen tot een zeker bedrag51 in mindering worden gebracht van het
belastbaar inkomen; net als voor de werknemersbijdragen voor een groepsverzekering zal het

46

http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/complement/Pages/default.aspx#b

47 De bijzondere gemiddelde aanslagvoet mag niet minder zijn dan 30 % en niet meer dan 40 %. Tijdens het

aanslagjaar 2010 beliep deze gemiddeld 33 % [bron: FOD Financiën].
Indien geopteerd wordt voor de uitbetaling van een rente wordt deze echter tegen het progressief tarief belast.
49 De tarieven blijven 16,5 % bij uitbetaling op 62 tot 64 jaar en 10 % op 65 jaar.
50 Dit cijfer betreft het totale aantal personen, en geeft aldus een idee van de verspreiding van groepsverzekeringen
in België. Een opdeling naar leeftijd is niet voorhanden.
51 Voor het aanslagjaar 2012 komt maximaal € 880 in aanmerking voor de vermindering voor het
lange-termijnsparen.
48
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tarief voor alle belastingplichtigen op 30 % worden gebracht. Tevens wordt het ontvangen
kapitaal bij uitkering aan een verlaagd tarief belast52.
In het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) gaven ongeveer 2.200.000 personen bijdragen aan in
het kader van het pensioensparen53; zowat 920.000 personen vermeldden premies in het kader
van een individueel levensverzekeringscontract (exclusief deze m.b.t. hypothecaire leningen)54. In
het aanslagjaar 2000 (inkomsten 1999) waren dat er respectievelijk circa 1.370.000 en 1.230.000.
Pensioensparen is over deze periode dus duidelijk populairder geworden, in tegenstelling tot de
individuele levensverzekering.

3.2. Systemen van vervroegde uittreding
Naast het wettelijke pensioenstelsel bestaan nog een aantal systemen die ervoor kunnen zorgen
dat oudere werkenden, nog voor ze de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, afscheid
nemen van de arbeidsmarkt. Het betreft meer bepaald het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag (dit is de nieuwe benaming van het conventioneel voltijds brugpensioen) en het
statuut van oudere niet-werkzoekende werkloze.
De verschillende stelsels die aanleiding geven tot een vermindering van de prestaties, zoals het
conventioneel halftijds brugpensioen of het deeltijds tijdskrediet, worden hier niet besproken,
vermits de betrokken personen - zij het nog slechts gedeeltelijk - beroepsactief blijven. Deze
systemen zullen kort aan bod komen in deel 3.4.

3.2.1.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het conventioneel brugpensioen55 werd in 1974, tegen de achtergrond van de toenmalige
oliecrisis, gecreëerd om de tewerkstelling van jongere werknemers te bevorderen. Tevens was het
een instrument om het de ondernemingen mogelijk te maken herstructureringen door te voeren,
waarbij de oudere werknemers in sociaal meer aanvaardbare omstandigheden ontslagen konden
worden. Sindsdien werd het systeem aangepast; zo werd de toegang tot het brugpensioen
moeilijker gemaakt door het generatiepact van eind 2005. Sinds 1 januari 2012 zijn een aantal
wijzigingen van kracht en wordt het stelsel "werkloosheid met bedrijfstoeslag" genoemd.

52

Het gehanteerde tarief beloopt 16,5 % (deel bijdragen vóór 1993) of 10 % (deel bijdragen vanaf 1993). Onder
bepaalde voorwaarden, zoals voor vroegtijdige betalingen, wordt het kapitaal belast tegen 33 %.
53 Volgens de ADSEI deden in 2009 vooral 48-57-jarigen aan pensioensparen (bijna 45 % van de betreffende
populatie), gevolgd door de personen van 38 tot 47 jaar (ongeveer 40 %) en de 28-37-jarigen (circa 35 %). Bij de 5867-jarigen ligt dat aandeel lager dan 30 % en bij de jongeren van 18 tot 27 jaar beliep het minder dan 15 % (ADSEI,
2012).
54 Deze cijfers betreffen het totale aantal personen, en geven aldus een idee van de verspreiding van de derde pijler
in België. Een opdeling naar leeftijd is niet voorhanden.
55 Ook in de overheidssector bestaan een aantal gelijkaardige systemen. Zo kunnen vastbenoemde leerkrachten in
Vlaanderen vanaf de leeftijd van 58 jaar (56 jaar voor kleuteronderwijzers) en na tenminste 20 dienstjaren een
"volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen" krijgen,
waarbij ze, tot ze aanspraak kunnen maken op een rustpensioen (dit is momenteel op de vervroegde
pensioenleeftijd van 60 jaar), een uitkering ("wachtgeld") ontvangen. De Vlaamse regering heeft in principe beslist
deze regeling grondig te hervormen en te laten uitdoven. Momenteel zijn daarover onderhandelingen aan de gang
met de onderwijsvakbonden. Ook in het onderwijs van de Franse Gemeenschap bestaat overigens een systeem van
"mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite", vanaf de leeftijd van 55 jaar.
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Het statuut bepaalt dat een ontslagen werknemer uit de private sector bovenop de
werkloosheidsuitkering, die ongeacht de werkloosheidsduur en de gezinssituatie 60 % van het
(begrensd) loon bedraagt56, een aanvullende vergoeding57 kan krijgen, betaald door de
voormalige werkgever, door een bij een paritaire comité opgericht fonds of, eventueel, door het
fonds voor de sluiting van ondernemingen.
In principe moet de betrokken persoon tenminste 60 jaar oud zijn. In de praktijk - door bepalingen
ter zake in sectorale of ondernemingscao's - ligt deze minimumleeftijd echter vaak lager. Voor
ondernemingen in moeilijkheden kan die leeftijd tot 52 jaar worden teruggebracht en voor
ondernemingen in herstructurering zelfs tot 50 jaar58; deze wordt de komende jaren echter
verhoogd59. Tevens is een anciënniteitsvereiste voorzien, namelijk in principe een loopbaan van
tenminste 35 jaar voor mannen en 28 jaar voor vrouwen. Indien de sectorale of ondernemingscao
voor het eerst gesloten is na 31 december 2011, is het minimaal vereiste beroepsverleden echter
40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. Opnieuw zijn echter vele uitzonderingen mogelijk
(o.a. vanaf 58 jaar voor werknemers met een loopbaan van minstens 35 jaar in een zwaar
beroep).
In principe moet de werkgever gedurende een periode van drie jaar voorzien in de vervanging van
de betrokken werknemer; er zijn echter belangrijke uitzonderingen voorzien, o.a. indien het
bedrijf wordt erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering of wanneer de
werknemer minstens 60 jaar oud is. Voor elke werknemer in het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag zijn specifieke werkgeversbijdragen van toepassing.
Een werkloze met bedrijfstoeslag kan vóór de leeftijd van 65 jaar geen aanspraak maken op een
rustpensioen. De periode van werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt gelijkgesteld aan een
actieve periode, zodat deze mee in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de
pensioenuitkering (op basis van een fictief loon). In het kader van de pensioenhervorming zal een
dergelijke periode van inactiviteit vóór 60 jaar in bepaalde gevallen echter nog slechts worden
gelijkgesteld ten belope van een minimumrecht.
Werklozen met bedrijfstoeslag op basis van de erkenning van hun bedrijf als zijnde in
moeilijkheden of herstructurering moeten ingeschreven zijn als werkzoekende, beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt en elke passende betrekking of beroepsopleiding aanvaarden. Vanaf 58 jaar
of na één jaar werkloosheid met bedrijfstoeslag met een loopbaan van minstens 38 jaar kan men
van deze verplichtingen worden vrijgesteld.
Een werkloze met bedrijfstoeslag mag regelmatig een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige
of als werknemer. Indien het inkomen van die activiteit echter hoger ligt dan € 13,17 per dag, zal
de werkloosheidsuitkering overeenkomstig verminderd worden.

56 Eind april 2012 was het brutoloon begrensd tot € 2.039,32 per maand. Een werkloze met bedrijfstoeslag heeft geen

recht op de anciënniteitstoeslag.

57 Het wettelijk minimumbedrag van de aanvullende vergoeding stemt overeen met de helft van het verschil tussen

het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering. Het nettoreferteloon is gelijk aan het begrensde brutoloon van
(in principe) de laatste maand van tewerkstelling, verminderd met de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en de
bedrijfsvoorheffing.
58 Indien de erkenning als "onderneming in herstructurering" aanving vóór 1 januari 2013.
59 Voor ondernemingen in moeilijkheden wordt de minimumleeftijd geleidelijk verhoogd tot 55 jaar in 2018. Sinds
begin 2012 bedraagt deze 52 jaar (voor erkenningen als "onderneming in moeilijkheden" die aanvangt vanaf
1 januari 2012). Voor ondernemingen in herstructurering zal de minimumleeftijd vanaf begin 2013 opgetrokken
worden tot 55 jaar (erkenning als "onderneming in herstructurering" vanaf 1 januari 2013).
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Tabel 15 - Werkloosheid met bedrijfstoeslag
(duizenden personen, tenzij anders vermeld; jaargemiddelden)
50-54 ja r
Situatie in 2011
Niet-werkzoekenden
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen
Werkzoekenden
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen

1

0,1

1

0,1

55 9 jaar
1
0
0,2
0,0
1
0
0,2
0,1

32

4,6

3

0,4

Totaal 50-64 jaar

60-64 jaar
25
8
7,0
2,2
2
1
0,5
0,2

81

12,4

0

0,0

60
21
18,6
6,4
0
0
0,0
0,0

114

5,3

4

0,2

85
29
8,0
2,7
3
1
0,3
0,1

1

p.m. Situatie in 2000
Niet-werkzoekenden
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen

9

1,3

7
1
2,1
0,4

38

7,2

30
7
11,8
2,7

68

13,0

63
5
25,1
1,7

114

6,6

101
13
11,8
1,5

Bronnen: ADSEI-FPB, RVA.
1
Gegevens m.b.t. het "voltijds conventioneel brugpensioen". Bruggepensioneerden waren toen vrijgesteld van het
zoeken naar werk.

Gemiddeld in 2011 waren er in totaal bijna 120.000 werklozen met bedrijfstoeslag. Daarvan
waren er slechts 4.000, voornamelijk 55-59-jarigen, werkzoekend; zij vertegenwoordigden 0,2 %
van de bevolking van 50 tot 64 jaar60. De niet-werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag zijn
vooral talrijk bij de 60-64-jarigen: het ging er om 12,4 % van de bevolking; bij de mannen zelfs om
bijna 19 %. Ook bij de 55-59-jarigen zijn de mannen talrijker (7 % van de bevolking, tegenover
ongeveer 2 % bij de vrouwen). Het aantal werklozen met bedrijfstoeslag van 50 tot 54 jaar is zeer
beperkt.
Sinds 2000, toen alle voltijdse bruggepensioneerden nog vrijgesteld waren van de verplichting
werk te zoeken, is het totale aantal personen in dit stelsel quasi constant gebleven. In procenten
van de overeenstemmende bevolking echter wordt een duidelijke daling opgetekend, nl. van
6,6 % tot 5,3 % (werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen beschouwd). Deze afname komt
volledig voor rekening van de mannen (in alle leeftijdsgroepen); bij de vrouwen, daarentegen,
wordt een opmerkelijke stijging vastgesteld bij de 60-64-jarigen, die te maken heeft met de
verhoging, tijdens deze periode, van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen. De vergelijking
60 Het heel beperkte aantal werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag, in vergelijking met het totale aantal

personen in dit stelsel, houdt verband met het feit dat de werkloze met bedrijfstoeslag in de stelsels die niet
gebaseerd zijn op een erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering, niet werkzoekend
moet zijn.
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met 2000 weerspiegelt ook duidelijk de verstrenging van de leeftijdsvoorwaarden die sindsdien
werd doorgevoerd, evenals de additionele kost voor de werkgever (sociale bijdragen), die
afneemt in functie van de leeftijd van de betrokken werknemer: het aantal personen dat gebruik
maakt van dit systeem is immers tot nagenoeg nihil herleid bij de 50-54-jarigen en aanzienlijk
gedaald bij de 55-59-jarigen (en dit zowel bij de mannen als bij de vrouwen).

3.2.2.

Het statuut van oudere niet-werkzoekende werkloze

Het statuut van de oudere niet-werkzoekende werkloze werd in 1985 ingevoerd om het verschil
te verkleinen tussen ontslagen oudere werknemers. Diegene immers die werkzaam waren in een
bedrijfstak waar het brugpensioen bij cao geregeld was, konden genieten van de gunstige
behandeling onder dat statuut, terwijl er voor de andere - o.a. uit kmo's - geen speciale regeling
voorzien was. Aanvankelijk diende een oudere werkloze minstens 55 jaar oud te zijn; op
1 december 1995 werd die leeftijd zonder bijkomende voorwaarde op 50 jaar gebracht, wat tot
een explosie van het aantal oudere werklozen leidde. Sinds midden 2002 werden de voorwaarden
om als nieuwe werkloze aanspraak te kunnen maken op dit statuut verstrengd.
Momenteel dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de mini- en de maxi-vrijstelling. Een
werkloze van 50 jaar of ouder die minstens één jaar werkloosheids- (of ziekte-)uitkeringen heeft
ontvangen, komt in aanmerking voor de mini-vrijstelling, waarbij men niet meer ambtshalve
ingeschreven moet zijn in een PWA, maar wel ingeschreven moet blijven als werkzoekende,
beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt en elke passende betrekking moet aanvaarden.
Werklozen van 58 jaar of ouder, zonder verdere voorwaarden, en werklozen tussen 50 en 57 jaar
met een loopbaan van minstens 38 jaar als loontrekkende die minstens één jaar werkloosheids(of ziekte-)uitkeringen hebben ontvangen tijdens de voorgaande twee jaar kunnen de maxivrijstelling bekomen. Hierdoor zijn ze vrijgesteld van de verplichting zich in te schrijven als
werkzoekende, moeten ze niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mogen ze een
aangeboden betrekking weigeren. Hierbij dient vermeld dat het zoekgedrag naar werk tot op
heden niet gecontroleerd wordt voor 50-plussers. Wel voorziet de VDAB in Vlaanderen in een
verplichte begeleiding via aangepaste trajecten tot de leeftijd van 58 jaar (vanaf 1 juni 2012).
De betrokkene ontvangt een werkloosheidsuitkering en ontvangt veelal - de voorwaarden zijn
immers o.a. minstens 50 jaar oud zijn, minstens 1 jaar werkloos en minstens 20 jaar loondienst een anciënniteitstoeslag. De uitkering is dan afhankelijk van de gezinssituatie en, voor nietgezinshoofden, van de leeftijd61.
Eens de oudere werkloze 65 jaar wordt, maakt hij/zij de overstap naar het wettelijke pensioen. In
tegenstelling tot het brugpensioen, is een vervroegd pensioen mogelijk. De periode van (oudere)
werkloosheid wordt mee in aanmerking genomen bij de berekening van de pensioenuitkering62.
De oudere werkloze mag in principe geen vergoede activiteiten verrichten; wel mag hij onder
bepaalde voorwaarden een bijberoep aanvatten of voortzetten 63.

61 Vanaf 1 februari 2012 belopen de maandelijkse uitkeringen tussen € 1.143,22 en € 1.357,98 voor een gezinshoofd

(samenwonende met gezinslast), tussen € 956,54 en € 1.152,06 (50-54 jaar) en tussen € 1.051,18 en € 1.238,90
(55-64 jaar) voor een alleenstaande en, ten slotte, tussen € 776,88 en € 929,24 (50-54 jaar), tussen € 865,80 en
€ 1.032,46 (55-57 jaar) en tussen € 951,60 en € 1.135,68 (58-64 jaar) voor een samenwonende.
62 Ongetwijfeld is het hierdoor financieel voordeliger om langer van het statuut van "oudere niet-werkzoekende
werkloze" gebruik te maken, en geen vervroegd pensioen aan te vragen. Dit blijkt ook uit het aanzienlijke aantal
oudere werklozen van 60 tot 64 jaar (zie tabel).
63 Zo moet het bijberoep worden aangegeven, zijn sommige activiteiten verboden (zoals in de horeca) en mag de
activiteit tijdens de week (van maandag tot vrijdag) niet verricht worden tussen 7 en 18 uur.
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Tabel 16 - Oudere niet-werkzoekende werkloze
(duizenden personen, tenzij anders vermeld; jaargemiddelden)
50-54 jaar
Situatie in 2011
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen
p.m. Situatie in 2000
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen

0

0,0

55

8,1

55-59 jaar
0
0
0,0
0,0

26
30
7,5
8,7

23

3,2

58

11,1

Totaal 50-64 jaar

60-64 jaar
11
12
3,1
3,4

30
28
11,6
10,5

59

9,1

28

5,3

30
29
9,4
8,8

23
4
9,3
1,6

82

3,8

141

8,2

41
41
3,8
3,8

79
62
9,3
7,1

Bronnen: ADSEI-FPB, RVA.

In 2011 waren er gemiddeld ongeveer 82.000 oudere niet-werkzoekende werklozen; dit was 3,8 %
van de bevolking van 50 tot 64 jaar. Het stelsel wordt even vaak gebruikt door vrouwen als door
mannen. Voornamelijk 60-64-jarigen doen een beroep op dit systeem; in die leeftijdsgroep heeft
zowat 9 % van de bevolking het statuut verkregen. Bij de 55-59-jarigen ligt dat aandeel ongeveer
drie keer lager.
Terwijl in 2000 nog ongeveer 8 % van de 50-64-jarigen van dit stelsel gebruikmaakte om de
arbeidsmarkt te verlaten, is dat aandeel sindsdien gehalveerd. Als gevolg van het verstrengen van
de voorwaarden is het aantal 50-54-jarige oudere niet-werkzoekende werklozen immers tot nul
herleid en is bij de 55-59-jarigen een aanzienlijke terugval opgetekend (van circa 11 tot 3,2 %).
Daarentegen waren er in 2011 bijna dubbel zoveel oudere niet-werkzoekende werklozen van 60
tot 64 jaar als in 2000; deze stijging valt voornamelijk bij de vrouwen te situeren: terwijl het in
2000 nog om minder dan 2 % van de overeenstemmende bevolking ging, was dat aandeel in 2011
opgelopen tot bijna 9 %.

3.2.3.

Voltijds tijdskrediet en volledige loopbaanonderbreking

In het kader van het "tijdskrediet - algemeen stelsel"64 en de gewone loopbaanonderbreking
bestaat, naast deeltijdse vormen, de mogelijkheid om de arbeidsprestaties gedurende een
bepaalde periode volledig te onderbreken. Deze systemen kunnen gebruikt worden ongeacht de
leeftijd van de betrokkene65. Een werknemer uit de private sector, die gedurende de voorbije
vijftien maanden tenminste twaalf maanden heeft gewerkt bij die werkgever, kan een voltijds
tijdskrediet bekomen gedurende maximum twaalf maanden; deze periode kan echter tot
64 Het betreft het stelsel van het "tijdskrediet zonder motief". Er bestaan immers ook nog tijdskredietvormen "met

motief zorg en opleiding" en "met motief ziek kind", waarvoor specifieke regelingen van toepassing zijn. Deze
worden hier niet besproken.
65 Er bestaat wel een specifiek "tijdskrediet eindeloopbaan" voor werknemers van 50 jaar en ouder. Hierbij gaat het
echter om een vermindering van de arbeidsprestaties. Deze tijdskredietvorm wordt behandeld in sectie 3.4.2.
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maximum vijf jaar verlengd worden indien dit bepaald is in een sectorale of ondernemingscao.
Een werknemer uit de overheidssector kan tijdens de volledige loopbaan gedurende maximaal vijf
jaar volledige loopbaanonderbreking nemen.
Gedurende de periode van voltijds tijdskrediet en volledige loopbaanonderbreking kan een
uitkering worden verkregen vanwege de RVA. Bij voltijds tijdskrediet dient de betrokken
werknemer hiervoor een beroepsverleden van minstens vijf jaar als loontrekkende te hebben en
tenminste twee jaar werkzaam te zijn bij de betreffende werkgever. Het nettomaandbedrag van
de uitkering (na voltijdse tewerkstelling) beloopt momenteel € 423,81 (tussen twee en vijf jaar
anciënniteit bij de werkgever) of € 565,09 (vijf jaar anciënniteit of meer bij de werkgever). De
netto-uitkering per maand bij volledige loopbaanonderbreking (na voltijdse tewerkstelling)
bedraagt € 354,71; dit bedrag kan oplopen tot € 422,23 indien de betrokken ambtenaar minstens
drie kinderen heeft, waarvan het jongste jonger dan drie jaar is. Na twaalf maanden uitkeringen in
het kader van volledige loopbaanonderbreking worden deze bedragen met 5 % verminderd.
Indien er RVA-uitkeringen ontvangen worden, kunnen de periodes van tijdskrediet en
loopbaanonderbreking voor de berekening van het latere pensioen gelijkgesteld worden met
arbeidsprestaties. Voor het tijdskrediet is een gratis gelijkstelling voorzien gedurende één jaar, of
maximaal drie jaar indien een sectorale of ondernemingscao een langere tijdskredietduur toelaat.
De periode van loopbaanonderbreking is gelijkgesteld gedurende de eerste twaalf maanden.
Nadien kunnen regularisatiebijdragen betaald worden.
Voor werkenden die het einde van de loopbaan naderen, kunnen deze regelingen dus gebruikt
worden om de resterende tijd tot de wettelijke pensioenleeftijd of de leeftijd om toegang te
krijgen tot een ander (vroeger) uittredingssysteem te overbruggen, en aldus een vervroegde
uitstap uit de arbeidsmarkt inhouden. Uiteraard is dat niet het geval voor de personen die op
jongere leeftijd van dit systeem gebruikmaken: gezien de periode gedurende dewelke een voltijds
tijdskrediet of volledige loopbaanonderbreking kan worden opgenomen beperkt is, keren zij na
afloop ervan in principe opnieuw terug naar de arbeidsmarkt.

Tabel 17 - Voltijds tijdskrediet en volledige loopbaanonderbreking
(duizenden personen, tenzij anders vermeld; jaargemiddelden)
50-54 jaar
Situatie in 2011
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen
p.m. Situatie in 2000
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen

1

0,1

2

0,3

55-59 jaar
0
1
0,1
0,2

0
1
0,1
0,4

2

0,2

1

0,3

Totaal 50-64 jaar

60-64 jaar
1
1
0,2
0,3

1
1
0,2
0,3

0

0,0

0

0,0

0
0
0,0
0,0

0
0
0,0
0,0

3

0,1

3

0,2

1
2
0,1
0,2

1
2
0,1
0,3

Bronnen: ADSEI-FPB, RVA.
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Volgens de gegevens van de RVA nemen slechts weinig 50-64-jarigen een voltijds tijdskrediet of
een volledige loopbaanonderbreking. In 2011 ging het in totaal om ongeveer 3.000 personen, of
0,1 % van de betreffende leeftijdsgroep. Dat aandeel lag iets hoger bij de vrouwen. Er zijn
nauwelijks 60-64-jarigen die van deze stelsels gebruikmaken, mogelijks omdat zij - indien zij de
arbeidsmarkt wensen te verlaten - beroep kunnen doen op andere regelingen die financieel
interessanter zijn. Maar ook bij de 50-54- en de 55-59-jarigen is voltijds tijdskrediet en volledige
loopbaanonderbreking weinig populair. Sinds 2000 is het gebruik van de stelsels overigens nog
licht afgenomen.

3.2.4.

Invaliditeit

Een andere mogelijke weg waarlangs oudere werkenden66 uit de private sector67 de arbeidsmarkt
definitief kunnen verlaten, betreft het invaliditeitssysteem. Dit systeem, dat verschillend is
naargelang het een werknemer of een zelfstandige betreft, vereist echter wel dat de betreffende
persoon niet meer in staat is te werken. Het eerste jaar (primaire arbeidsongeschiktheid) wordt
dit gecontroleerd door de geneesheer van de verzekeringsinstelling. Vanaf het tweede jaar
(invaliditeit) gebeurt dit door de Geneeskundige Raad. Een afzonderlijke regeling is voorzien
indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte (van
Eeckhoutte, 2011).
De invaliditeitsuitkering, dit is vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid, is afhankelijk van de
gezinssituatie. Met personen ten laste wordt de uitkering berekend als 65 % van het gederfde
loon; zonder personen ten laste is dit 55 of 40 % van het gederfde loon, naargelang het een
alleenstaande of een samenwonende betreft. Ook hier zijn de uitkeringen begrensd68.
De periode van invaliditeit wordt, indien een arbeidsongeschiktheid van tenminste 65 % werd
toegekend of het verdienvermogen verminderd werd tot ten hoogste een derde van wat een
valide persoon kan verdienen op de arbeidsmarkt, opgenomen ("gelijkgesteld") bij de berekening
van het pensioen.
Op 30 juni 2011 verkregen ongeveer 172.000 personen van 50 à 64 jaar een invaliditeitsuitkering,
dat was 8 % van de betreffende leeftijdsgroep. Het ging vooral om personen uit de
werknemersregeling (zowat 156.000 personen, tegenover ongeveer 16.000 in de regeling voor
zelfstandigen). Het aandeel van invaliditeit ligt het hoogst bij de 55-59-jarigen (bijna 9 % van de
betreffende bevolking).
Sinds 2000 (6,5 % van de 50-64-jarigen) is het aantal invaliden duidelijk gestegen. De toename
komt volledig voor rekening van de vrouwen, in alle leeftijdsgroepen, maar is het meest
opmerkelijk bij de 60-64-jarigen (van 1,6 % in 2000 naar 6,9 % in 2011). Als gevolg van de
verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen komen de arbeidsongeschikte
vrouwen uit die leeftijdsgroep immers niet langer in de pensioenstatistieken maar wel in de
invaliditeit terecht. Bij de mannen wordt daarentegen een lichte afname vastgesteld. De stijging
van het aantal invaliden kan, in de mate dat het arbeidsgerelateerde ongeschiktheden betreft,
deels ook samenhangen met de vastgestelde toename van de oudere beroepsbevolking.

66

Ook jongere werkenden kunnen uiteraard door ziekte en invaliditeit definitief van de arbeidsmarkt verdwijnen.
Zoals hoger vermeld, worden definitief arbeidsongeschikte statutaire ambtenaren ambtshalve op pensioen gesteld,
en belanden zij niet in de ziekte- en invaliditeitsregeling.
68 Op 1 september 2011 bedroeg het minimale dagbedrag € 29,62 (geen personen ten laste); het maximale
dagbedrag beliep € 80,60 (met personen ten laste) (van Eeckhoutte, 2011).

67
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Tabel 18 - Invaliditeit
(duizenden personen, tenzij anders vermeld; situatie op 30 juni van het betreffende jaar)
50-54 jaar
Situatie in 2011
Totaal
Mannen
Vrouwen
waarvan:
Werknemers
Mannen
Vrouwen
Zelfstandigen
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen
p.m. Situatie in 2000
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen

55

52
3

7,0

39

5,7

55-59 jaar
26
29
24
28
2
1
6,5
7,5

22
17
6,5
4,9

63

58
5

8,9

39

7,5

Totaal 50-64 jaar

60-64 jaar
32
31
29
29
3
2
9,2
8,6

25
15
9,6
5,6

54

47
8

8,3

34

6,4

31
23
26
20
5
2
9,8
6,9

29
4
11,6
1,6

172

156
16

8,0

112

6,5

90
83
79
77
10
5
8,4
7,7

76
36
8,9
4,1

Bronnen: ADSEI-FPB, RIZIV.

3.3. Samenvatting van de verschillende uittredingssystemen
Door de combinatie van de gegevens inzake het aantal gepensioneerden, de niet-werkzoekende
werklozen met bedrijfstoeslag, de oudere niet-werkzoekende werklozen, de oudere personen die
volledige loopbaanonderbreking of voltijds tijdskrediet opnemen en de invaliden kan een raming
worden gemaakt van het totale aandeel van 50-64-jarigen dat gebruikmaakt van een
uittredingsstelsel om de arbeidsmarkt te verlaten vóór de wettelijke pensioenleeftijd. Hierbij
dient vermeld dat de gebruikte gegevens afkomstig zijn van verschillende instellingen en dat het
registratiemoment uiteenloopt. De bekomen totaalcijfers zijn dus louter benaderend en
indicatief. Bovendien geven ze, aangezien een vergoede activiteit soms is toegelaten in
combinatie met de verkregen uitkering, niet noodzakelijk een indicatie over het aantal inactieven
(volgens de in de EAK gebruikte IAB-definitie).
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Grafiek 22 - Uittredingen uit de arbeidsmarkt van personen van 50 tot 64 jaar1
(procenten van de overeenstemmende bevolking)

Bronnen: ADSEI-FPB, PDOS, RIZIV, RVA, RVP.
1
Geraamde totalen, bekomen door de combinatie van gegevens die niet noodzakelijk dezelfde periode of
momentopname betreffen. Voor 2000, waarvoor bij de pensioenen geen gegevens voorhanden zijn om de
dubbeltellingen bij de gemengde loopbanen private/overheidssector uit te sluiten, werd de hypothese gehanteerd
dat het aandeel gemengde loopbanen in het totale aantal pensioenen hetzelfde was als in 2011.

In 2011 maakte in totaal ongeveer 28 % van de personen van 50 tot 64 jaar gebruik van een of
ander stelsel tot vervroegde uittreding. Het grootste deel (vrijwel 11 %) betrof het pensioen,
gevolg door de invaliditeit (8 %). In vergelijking met 2000, toen de verschillende systemen in
totaal bijna 36 % van de 50-64-jarigen betroffen, is een substantiële daling merkbaar, die in elk
van de beschouwde stelsels, met uitzondering van de invaliditeit, tot uiting komt. Uitgedrukt in
procentpunten werd de grootste afname opgetekend bij de pensioenen en bij het stelsel van de
oudere werklozen.
De terugval over de periode 2000-2011 is terug te vinden in elk van de vijfjarige subgroepen: bij
elk ervan nam het totale aandeel af met ongeveer 8 procentpunt. Bij de 50-54-jarigen speelde
vooral het afschaffen van de mogelijkheid tot beroep op het stelsel van oudere nietwerkzoekende werkloze een rol; in totaal maakte in 2011 nog slechts 8,6 % van de personen uit
die leeftijdsgroep gebruik van een van de vermelde uittredingsstelsels, tegenover 16,6 % in 2000.
Bij de 55-59-jarigen steeg, naast het percentage invaliden, ook het aandeel van de pensioenen
licht, maar dit werd zeer ruim gecompenseerd door een daling bij de niet-werkzoekende
werklozen met bedrijfstoeslag en, vooral, de oudere werklozen. In totaal nam het aandeel van de
verschillende stelsels af van zowat 30 tot 21 %.
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Bij de 60-64-jarigen bleef het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vrij
stabiel en werd veel meer gebruik gemaakt van het stelsel van oudere werklozen en van de
invaliditeitsregeling. Daarentegen daalden de pensioenen fors. In 2011 deed aldus nog zowat
59 % van de 60-64-jarigen beroep op een van de diverse beschouwde systemen, tegenover 66 %
in 2000.

3.4. Maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid van oudere arbeidskrachten
Een aantal maatregelen maken het mogelijk om oudere arbeidskrachten langer aan de slag te
houden. Zo zijn er een aantal regelingen waarmee oudere werkenden hun prestaties kunnen
terugschroeven indien zij niet langer voltijds willen of kunnen werken. De belangrijkste zijn het
conventioneel halftijds brugpensioen en het tijdskrediet69. Hierbij zal het aantal betrokken
personen vermeld worden, teneinde een idee te krijgen van de mate waarin oudere werkenden
interesse tonen voor het geleidelijk afbouwen van hun carrière.
Ook zijn er stimuli voor de werkgevers om hun oudere werknemers in dienst te houden; zo zijn er
voor hen verminderingen van de werkgeversbijdragen voorzien. Tevens worden een aantal
maatregelen besproken die oudere arbeidskrachten willen stimuleren om terug aan het werk te
gaan. Ten slotte worden een aantal recente maatregelen ten voordele van hun werkgelegenheid
vermeld.

3.4.1.

Halftijds brugpensioen

Voor werknemers uit de private sector van tenminste 55 jaar, na een loopbaan van tenminste
25 jaar en na tijdens de voorafgaande 12 maanden voltijds te hebben gewerkt bij dezelfde
onderneming was een halftijds brugpensioen mogelijk, waarbij de betrokken persoon, naast het
halftijds loon, een werkloosheidsuitkering ontving evenals een aanvullende vergoeding vanwege
de werkgever (of een in de plaats tredend Fonds). In principe diende de halftijds
bruggepensioneerde voor de verminderde uren vervangen te worden; dit was echter niet het
geval indien de betrokken werknemer minstens 60 jaar oud was.
De regeling van het halftijds brugpensioen werd opgeheven vanaf 1 januari 2012, maar de
personen die eind 2011 van het stelsel gebruikmaakten, kunnen dit blijven doen.
Het betreft overigens slechts een zeer beperkt aantal personen: in 2011 waren het er minder dan
700, vooral mannen van 55 tot 64 jaar oud. Ook in het verleden (cf. de gegevens m.b.t. het jaar
2000) kende de regeling weinig succes.

69 Voor het overheidspersoneel bestond tot 1 januari 2012 de mogelijkheid de prestaties te verminderen via de

regelingen van de "vrijwillige vierdagenweek" en de "halftijdse vervroegde uittreding". Deze beide regelingen
blijven wel van toepassing voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt die al vóór 31 december 2011
van het systeem gebruikmaakten.
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Tabel 19 - Halftijds brugpensioen
(duizenden personen, tenzij anders vermeld; jaargemiddelden)
50-54 jaar
Situatie in 2011
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen
p.m. Situatie in 2000
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen

0

0,0

0

0,0

55-59 jaar
0
0
0,0
0,0

0
0
0,0
0,0

0

0,1

1

0,2

Totaal 50-64 jaar

60-64 jaar
0
0
0,1
0,0

1
0
0,3
0,1

0

0,0

0

0,0

0
0
0,1
0,0

0
0
0,1
0,0

1

0,0

1

0,1

1
0
0,0
0,0

1
0
0,1
0,0

Bronnen: ADSEI-FPB, RVA.

3.4.2.

Deeltijds tijdskrediet en deeltijdse loopbaanonderbreking

Oudere werknemers kunnen gebruik maken van het algemeen stelsel van het tijdskrediet
waarvoor geen leeftijdsvoorwaarde is bepaald. In dit kader bestaat de mogelijkheid de wekelijkse
arbeidsduur met de helft of met 20 % te verminderen70. Dit deeltijds tijdskrediet is mogelijk
gedurende maximum vijf jaar. Indien de werknemer minstens vijf jaar heeft gewerkt en sinds
minstens twee jaar bij de betreffende werkgever aan de slag is, kan een RVA-uitkering worden
bekomen ("tijdskrediet zonder motief"). In dat geval kan het tijdskrediet worden gecumuleerd
met een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende, maar een cumulatie met een
zelfstandige activiteit is verboden. Eveneens bij ontvangst van een RVA-uitkering wordt de
periode van deeltijds tijdskrediet voor de pensioenberekening gelijkgesteld met activiteit,
gedurende een periode van maximaal drie (tijdskrediet 1/2) of vijf (tijdskrediet 1/5) jaar.
Daarnaast bestaat voor oudere werknemers uit de private sector de mogelijkheid van een
"tijdskrediet eindeloopbaan", waarbij de prestaties kunnen worden verminderd tot de betrokkene
met pensioen gaat. Ook in dit specifieke stelsel zijn verminderingen van de arbeidsprestaties
mogelijk met 50 en met 20 %. Het "tijdskrediet 1/2" kan opgenomen worden indien men voordien
minstens in een 75 %-regeling was tewerkgesteld; voor het "tijdskrediet 1/5" dient men
vooafgaandelijk voltijds te werken. In tegenstelling tot de gewone tijdskredietregeling is er geen
maximumduur vastgelegd.
De betrokken werknemer moet tenminste 50 jaar oud zijn, minstens drie jaar bij de betreffende
werkgever tewerkgesteld zijn en een loopbaan van tenminste 20 jaar als werknemer kunnen
70 Overigens is er geen wettelijke verplichting om in het kader van een deeltijds tijdskrediet effectief arbeidsprestaties

te leveren. De regeling van het halftijds tijdskrediet wordt aldus, o.a. in de financiële sector, gebruikt als piste voor
een definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt.
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aantonen. Voor aanvragen vanaf 1 januari 2012 dient de werknemer, om RVA-uitkeringen te
bekomen, echter minstens 55 jaar oud te zijn en tenminste 25 jaar anciënniteit als loontrekkende
te hebben. Het nettomaandbedrag van deze uitkeringen is afhankelijk van de gezinstoestand van
de werknemer, en beloopt momenteel tussen € 305,28 en € 389,11 bij een halftijds tijdskrediet en
tussen € 141,80 en € 218,12 bij een "tijdskrediet 1/5".
Een "tijdskrediet eindeloopbaan" is cumuleerbaar met een vooraf bestaande bijkomende
activiteit als loontrekkende. De personen die de prestaties met de helft verminderen, kunnen ook
cumuleren met een opleidings- of begeleidingsactiviteit of een activiteit als mentor van een jonge
werknemer ten voordele van de onderneming, een andere onderneming in dezelfde bedrijfstak of
van een opleidingscentrum van die branche. De periode van "tijdskrediet eindeloopbaan" wordt
voor de berekening van het pensioen tot de wettelijke pensioenleeftijd gelijkgesteld.
Voor werknemers uit de overheidssector van 50 jaar of ouder bestaat een regeling van
gedeeltelijke loopbaanonderbreking, waarbij de prestaties tot de pensioenleeftijd met 20, 25, 33
of 50 % kunnen worden verminderd. De betrokken werknemer ontvangt een uitkering die
afhankelijk is van de arbeidstijdreductie en de gezinssamenstelling71; na 12 maanden gaat de
uitkering met 5 % omlaag. Deze uitkeringen mogen gecumuleerd worden met een vooraf
bestaande nevenactiviteit in loondienst, maar de cumulatie met een zelfstandige activiteit is
verboden.
In 2011 hadden gemiddeld zowat 133.000 50-64-jarigen de arbeidsprestaties verminderd door
gebruik te maken van een stelsel van deeltijds tijdskrediet of deeltijdse loopbaanonderbreking,
wat 6,2 % van de betreffende bevolkingsgroep vertegenwoordigt. Het ging vooral om 50-59-jarige
vrouwen; bij deze groep ging het om zowat 9 % van de overeenstemmende bevolking. Sinds 2000
hebben deze regelingen aanzienlijk aan belang gewonnen: toen betrof het, met 27.000 personen,
slechts 1,6 % van de 50-64-jarigen.
Tabel 20 - Deeltijds tijdskrediet en deeltijdse loopbaanonderbreking
(duizenden personen, tenzij anders vermeld; jaargemiddelden)
50-54 jaar
Situatie in 2011
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen
p.m. Situatie in 2000
Totaal
Mannen
Vrouwen
p.m. Totaal in procenten van de
overeenstemmende bevolking
Mannen
Vrouwen

59

7,5

18

2,6

55-59 jaar
24
35
6,1
9,0

4
13
1,2
4,0

61

8,6

9

1,6

Totaal 50-64 jaar

60-64 jaar
29
32
8,2
9,1

3
6
1,1
2,2

12

1,9

1

0,2

6
7
1,8
2,0

0
1
0,1
0,2

133

6,2

27

1,6

58
74
5,5
6,9

7
20
0,9
2,3

Bronnen: ADSEI-FPB, RVA.

71 De uitkering ligt hoger indien de betrokken werknemer minstens twee kinderen heeft, waarvan het jongste jonger is

dan drie jaar.
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3.4.3.

Maatregelen om werkgevers te stimuleren oudere arbeidskrachten aan het werk
te houden en aan te werven

De federale patronale bijdrageverminderingen bestaan uit een structurele en een
doelgroepvermindering. De "structurele vermindering" betreft een forfaitair bedrag dat
onbeperkt in de tijd wordt toegekend aan iedere in dienst zijnde werknemer. De vermindering is
afhankelijk van het referteloon, de werknemerscategorie72 en de daadwerkelijke duur van de
arbeidsprestaties. Specifiek voor de lagere lonen en bepaalde hogere lonen (kennisjobs) is nog
een bijkomende vermindering voorzien.
Voor de bijkomende doelgroepvermindering komen zeven groepen in aanmerking, waaronder de
oudere werknemers uit de private sector73. Er zijn verminderingen voorzien voor werknemers van
minstens 50 jaar waarvan het referteloon op kwartaalbasis lager ligt dan € 12.000
("vermindering A") en voor werknemers van minstens 57 jaar waarvan het kwartaalreferteloon
gelijk is aan of hoger dan €12.000 ("vermindering B"). Indien het loon van de betrokken
werknemer kleiner is dan € 12.000, bedraagt de doelgroepvermindering € 50 per kwartaal voor
een 50-jarige werknemer; dit bedrag wordt per leeftijdsjaar verhoogd met € 50 en beloopt aldus
€ 800 per kwartaal voor een 65-jarige loontrekkende. Indien het loon van de werknemer hoger is
dan € 12.000, is er enkel voor de werknemers vanaf 57 jaar een doelgroepvermindering ten
belope van € 400 per kwartaal. Deze verminderingen gelden zolang de werknemer in dienst blijft.
Volgens cijfers van de RSZ ging het in het derde kwartaal van 2011 om zowat 294.000 werknemers
(in voltijdequivalenten), waarvan 197.000 van 50 tot en met 56 jaar. De bijdrageverminderingen
bedroegen toen in totaal € 91 miljoen, waarvan zowat € 51 miljoen ten voordele van werknemers
van 57 jaar en ouder.
Om tegemoet te komen aan het probleem dat de hoge loonkost van oudere arbeidskrachten
werkgevers ervan weerhoudt hen aan te werven74, werden ook een aantal maatregelen genomen
om hun loonkost tijdelijk te verminderen. Zo kan een werkgever die een werkloze aanwerft
genieten van de voordelen van het ACTIVA-plan. De nieuwe werknemer ontvangt dan immers
gedurende een bepaalde periode een RVA-uitkering (de "werkuitkering") ten belope van € 500
per maand75, waardoor de loonkosten ten laste van de werkgever met datzelfde bedrag worden
verlaagd. Specifiek voor arbeidskrachten van minstens 45 jaar geldt de regeling gedurende
24 maanden indien de werkzoekende verminderd arbeidsgeschikt is en gedurende 30 maanden
indien het een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze betreft die in 27 kalendermaanden
minstens 18 maanden ingeschreven was als niet-werkende werkzoekende.

72 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën werknemers: werknemers onderworpen aan alle stelsels

van de sociale zekerheid en niet tot de andere twee categorieën behorend (categorie 1); werknemers tewerkgesteld
door een werkgever uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de Sociale Maribel geldt
(categorie 2) en werknemers tewerkgesteld door de werkgevers die vallen onder het paritair comité voor de
beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (categorie 3).
73 De overige doelgroepverminderingen worden toegekend voor jonge werknemers, langdurig werklozen, de eerste
aanwerving, de herverdeling van de arbeidstijd, herstructureringen en mentors in het kader van
beroepsopleidingen.
74 Zo concludeert een studie van de Universiteit van Amsterdam dat in 2005 slechts 30 % van de Belgische
ondernemingen 50-plussers aanwierf. In Duitsland, Nederland en zeker Denemarken (meer dan 60 %) lagen deze
percentages duidelijk hoger (Cedefop, 2010).
75 De werkuitkering van € 500 wordt toegekend indien de werknemer gedurende een volledige maand voltijds werkt.
Indien dat niet het geval is, wordt de werkuitkering proportioneel aangepast.
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In Vlaanderen wordt een tewerkstellingspremie voor 50-plussers toegekend aan private
werkgevers met zetel in het Vlaams Gewest die een werkzoekende 50-plusser aanwerft met een
contract van onbepaalde duur76. Indien de betreffende persoon gedurende minstens
15 opeenvolgende maanden tewerkgesteld blijft bij het bedrijf wordt gedurende maximaal vier
kwartalen door de VDAB een premie toegekend die afhankelijk is van het brutoloon van de
betrokkene. Tengevolge het loopbaanakkoord van de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse
regering wordt de regeling hervormd: de omvang van de premie zal, naast van het brutoloon,
eveneens afhangen van de leeftijd en de werkloosheidsduur van de betrokken 50-plusser (De
Lathouwer, 2012). Zo zal bij de aanwerving van een 50-54-jarige die minder dan één jaar werkloos
is gedurende één jaar een premie verkregen worden die 30 % beloopt van het brutoloon (met een
maximum van €2.644 per kwartaal). Bij de aanwerving van een 50-54-jarige die één à twee jaar
werkloos is of van een 55-plusser die minder dan twee jaar werkloos is beloopt de premie
gedurende één jaar 50 % van het brutoloon (maximaal € 4.406). Bij de aanwerving van een 50plusser die minstens twee jaar werkloos is bedraagt de premie eveneens 50 % van het brutoloon
(maximaal € 4.406), maar deze wordt gedurende twee jaar toegekend (SERV en Vlaamse
Regering, 2012).

3.4.4.

Maatregelen om oudere arbeidskrachten aan het werk te helpen

Bij een collectief ontslag moeten werkgevers meestal een tewerkstellingscel oprichten (voor een
gedetailleerde bespreking, zie het HRW-verslag van 2011 (HRW, 2011)). Een tewerkstellingscel77
heeft als voornaamste taak outplacement aan te bieden aan alle werknemers die in het kader van
de herstructurering worden ontslagen. In principe moeten alle in het kader van de
herstructurering ontslagen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur,
met uitzondering van werknemers die aan het einde van de periode gedekt door de
opzeggingsvergoeding 58 jaar oud zullen zijn of 38 jaar beroepsverleden zullen kunnen bewijzen,
zich inschrijven in de tewerkstellingscel. Werknemers jonger dan 45 jaar moeten minstens
gedurende drie maanden ingeschreven blijven bij de tewerkstellingscel; voor oudere werknemers
is dat gedurende minstens zes maanden. Tijdens die periode is de werknemer verplicht elk
outplacementaanbod te aanvaarden en actief mee te werken. Bovendien moet hij gelijktijdig ook
zijn ingeschreven als werkzoekende bij de bevoegde regionale dienst voor arbeidsbemiddeling.
Alle passende werkaanbiedingen, evenals de aanbiedingen van opleiding, moeten dan ook
aanvaard worden, anders kan de betrokkene het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen.
Werknemers die in de tewerkstellingscel outplacement weigeren of zich niet inschrijven in deze
cel terwijl ze daartoe verplicht zijn, kunnen het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen.
Aan werklozen van 50 jaar of ouder die het werk hervatten als werknemer of als zelfstandige kan
onder bepaalde voorwaarden een werkhervattingstoeslag worden toegekend78. Deze RVAuitkering kan voor onbepaalde duur worden toegekend (dit is voor een periode van 12 maanden
die, zolang de betrokkene aan het werk blijft, telkens met 12 maanden kan worden verlengd)
indien de werknemer minstens 20 jaar beroepsverleden kan aantonen. In de andere gevallen is de
uitkering tijdelijk (voor een periode van 12 maanden, die maximaal twee keer met 12 maanden
kan worden verlengd). De werkhervattingstoeslag bedraagt € 194,04 per maand 79.

76 Het mag niet gaan om prestaties die vergoed worden via het systeem van de dienstencheques.
77 In Wallonië is de specifieke regeling van de reconversiecellen voorzien, die gelijkgesteld zijn met een

tewerkstellingscel.

78 De werkhervattingstoeslag kan niet worden verkregen indien de betrokkene binnen de zes maanden na een

tewerkstelling opnieuw bij dezelfde werkgever aan de slag gaat of als zelfstandige voor die werkgever prestaties
levert.
79 De tijdelijke werkhervattingstoeslag beloopt € 129,36 tijdens de tweede periode van 12 maanden en € 64,68 tijdens
de derde periode.
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Een werkloze met bedrijfstoeslag die (vanaf 1 januari 2007) het werk hervat bij een andere
werkgever of als zelfstandige blijft recht hebben op de aanvullende vergoeding vanwege de exwerkgever.
Ten slotte kan nog vermeld worden dat in het generatiepact van eind 2005 de regeling van de
seniorvakantie werd ingevoerd, waardoor 50-plussers die het werk hervatten en - wegens
volledige werkloosheid of invaliditeit tijdens het voorgaande jaar - geen recht hebben op een
volledige periode van vier weken vakantie vakantiedagen worden toegekend, evenals een
seniorvakantie-uitkering ten laste van de RVA. De uitkering bedraagt 65 % van het (begrensde)
gemiddelde dagloon en beloopt bruto maximaal € 50,98 per dag.

3.4.5.

Recente maatregelen m.b.t. oudere arbeidskrachten

In het Voorontwerp van Programmawet van 24 januari 2012 zijn, naast de hogervermelde
aanpassingen aan de regelgeving inzake pensioenen en werkloosheid met bedrijfstoeslag, een
aantal maatregelen opgenomen die een impact zullen hebben op de arbeidsmarktsituatie van de
oudere arbeidskrachten in België. Het gaat meer bepaald om het "werkgelegenheidsplan oudere
werknemers" en de "leeftijdspiramide bij collectief ontslag"80.
Zo zullen de ondernemingen met tenminste twintig werknemers jaarlijks81 een
werkgelegenheidsplan oudere werknemers moeten opmaken met betrekking tot de
tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder. Hierin dient de onderneming, ten behoeve
van de werknemers(vertegenwoordigers)82, aan te geven welke inspanningen geleverd zullen
worden om deze werknemers in dienst te houden of, eventueel, meer dergelijke arbeidskrachten
aan te werven. Op basis van een door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
opgesteld modelplan zal, naast een evaluatie van het plan van het voorgaande jaar, o.a.
informatie worden verstrekt over aanwervingen, de ontwikkeling van competenties, het
loopbaanverloop, mogelijkheden van interne mutatie en aanpassingen van de arbeidstijd en de
arbeidsomstandigheden. De precieze inhoud zou beperkter uitvallen voor ondernemingen met
minder dan 50 werknemers.
De maatregel leeftijdspiramide bij collectief ontslag bepaalt dat ondernemingen met tenminste
twintig werknemers die overgaan tot collectief ontslag in de toekomst de leeftijdsstructuur in het
bedrijf zullen moeten naleven. Voordien had de werkgever de vrije keuze inzake de selectie van
de te ontslane werknemers, waardoor vaak de oudere werknemers (die duurder zijn voor de
werkgever of vrijwillig het bedrijf willen verlaten) werden afgedankt. In toepassing van de nieuwe
maatregel zullen de werknemers van het bedrijf (of de getroffen afdeling) in drie leeftijdsgroepen
worden onderverdeeld, nl. de werknemers van minder dan 30 jaar, van 30 jaar tot minder dan
50 jaar en van 50 jaar en ouder. De afdankingen dienen die leeftijdsstructuur te weerspiegelen,
met een marge van 10 % per leeftijdsgroep. Een uitzondering is voorzien indien wordt
aangetoond dat bepaalde werknemers sleutelfuncties83 bekleden. De informatie over de
ontslagen zal moeten worden bezorgd aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Indien de werkgever het leeftijdsprincipe niet respecteert, verliest hij voor de onterecht ontslagen
werknemers van minstens 50 jaar gedurende een periode van twee jaar het recht op de
(structurele en doelgroep-)verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.
80 Overigens kunnen voor de beide maatregelen eventueel alternatieven worden uitgewerkt door middel van in de

NAR afgesloten cao's.

81 Dit moet ten laatste gebeuren tegen 31 maart.
82 Dit document dient niet overgemaakt te worden aan de overheid. De opmaak en bespreking ervan is een louter

bedrijfsinterne aangelegenheid.

83 Cao nr. 77bis van 19 december 2001 geeft hiervan een voorbeeld: "een dermate belangrijke rol in de onderneming

dat zijn afwezigheid de arbeidsorganisatie van het bedrijf in het gedrang zou brengen en waarvoor geen oplossing
kan worden gevonden door verschuiving van personeel of interne mutatie".
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In het kader van de geleidelijke harmonisering van hun statuten geldt voor vanaf 1 januari 2012
afgesloten arbeidsovereenkomsten een nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden.
Hierbij worden de opzegtermijnen voor arbeiders verlengd: de opzegtermijn komt hierdoor
tussen 28 dagen (bij minder dan zes maanden tewerkstelling) en 129 dagen (meer dan
20 dienstjaren) te liggen indien de werkgever het contract beëindigt84. Bedienden die bruto
minder dan € 31.467 per jaar verdienen, krijgen een opzegtermijn van 3 maanden per begonnen
periode van 5 dienstjaren. Voor bedienden die meer verdienen dan dat bedrag, beloopt de
opzegtermijn minstens 91 dagen (minder dan drie dienstjaren); van zodra de werknemer
minstens 6 jaar anciënniteit heeft gaat het om 30 dagen per begonnen dienstjaar85. Ook in de
nieuwe regeling blijft de anciënniteit (en dus indirect de leeftijd) derhalve een belangrijke factor
die de mogelijkheden tot ontslag beïnvloedt.
In Vlaanderen sloten de sociale partners en de Vlaamse regering midden februari 2012 een
loopbaanakkoord af voor de komende twee jaar, met de bedoeling meer mensen aan de slag te
krijgen in gemiddeld langere loopbanen en in meer werkbare jobs (De Lathouwer, 2012 en SERV
en Vlaamse Regering, 2012). Hiertoe wordt gefocust op drie scharniermomenten uit de loopbaan
(overgang van leren naar werken, van werkloos naar werk en van de ene naar de andere job) en is
er aandacht voor de positie van kansengroepen. Specifiek voor de oudere arbeidskrachten wordt
vermeld dat een vroegtijdige definitieve uitstroom voorkomen moet worden. Naast de aanpassing
van de tewerkstellingspremie voor 50-plussers en de uitbreiding van de systematische aanpak van
werkloze 50-plussers tot 58 jaar (cf. supra), zal worden nagegaan hoe instrumenten om langdurig
werklozen aan het werk te krijgen beter kunnen worden ingezet voor 50-plussers en zullen
afspraken worden gemaakt met de sociale partners van de uitzendsector om deze
arbeidskrachten actiever toe te leiden naar duurzame jobs. Op kruissnelheid trekt de overheid
voor de realisatie van dit akkoord jaarlijks € 25 miljoen uit. Daarnaast krijgt de Vlaamse
sensibiliseringscampagne "dejuistestoel.be" in 2012 een doorstart met een grootschalig
vormingsprogramma, waarbij alle bedrijven een leeftijdsscan kunnen opmaken die vergeleken
kan worden met de andere ondernemingen uit de eigen bedrijfstak en waarbij een
argumentarium ter reflectie en sensibilisering werd uitgewerkt voor werkgevers en werknemers.

84 Indien de arbeider het contract opzegt, geldt een opzegtermijn van 14 dagen. Deze termijn beloopt 28 dagen voor

een arbeider met meer dan 20 ononderbroken dienstjaren bij dezelfde werkgever.

85 Bedienden die zelf hun job opzeggen moeten een opzegtermijn respecteren die tussen 45 dagen (minder dan vijf

dienstjaren) en 180 dagen (vanaf 15 dienstjaren, voor bedienden die meer dan € 61.071 per jaar verdienen) ligt.
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4. TROEVEN EN BELEMMERINGEN VOOR DE WERKGELEGENHEID VAN ARBEIDSKRACHTEN VAN
55 JAAR EN OUDER

Samenvatting
Volgens de speciale Eurobarometer-enquête inzake vergrijzing, wordt een persoon in België als
« oud » aangemerkt vanaf 67,9 jaar. Toch wensen de arbeidskrachten heel wat vroeger dan de
wettelijke pensioenleeftijd te stoppen met werken: zo denkt 26,6 % niet meer in staat te zijn aan
de vereisten van hun baan te kunnen voldoen op de leeftijd van 60 jaar, en wenst 16,3 % op die
leeftijd niet meer aan het werk te zijn.
Er speelt een combinatie van factoren mee in de beslissing om uit de arbeidsmarkt te treden vóór
de pensioenleeftijd. Deze factoren kunnen persoonlijk van aard zijn, institutioneel (besproken in
hoofdstuk 3) of te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden. In België heeft de institutionele
context lange tijd een vroegtijdige uittreding van de oudere arbeidskrachten ten voordele van de
jongeren in de hand gewerkt, waardoor de vooroordelen tegenover de ouderen nog werden
versterkt.
In het licht van de vergrijzing is de productiviteit van de werknemers van 50 jaar en ouder meer
dan ooit een cruciale kwestie. De verhoging van de werkgelegenheid in deze leeftijdsgroep is
immers alleen mogelijk als de ondernemingen bereid zijn deze personen werk te verschaffen.
Indien er een significante kloof bestaat tussen loon en productiviteit voor deze werknemers, zou
deze doelstelling moeilijk te bereiken kunnen zijn.
De productiviteit meten is evenwel niet eenvoudig. Een courante benadering in de economische
analyse bestaat erin de 'marginale' individuele productiviteit gelijk te stellen aan het loon. Het
opgetekende patroon van de gemiddelde lonen volgens leeftijd zou aldus wijzen op een
aanhoudende stijging van de productiviteit met de leeftijd, meer bepaald in de hooggeschoolde
banen.
Een andere aanpak bestaat uit het zoeken naar een instrument om de individuele productiviteit
van de werknemer te benaderen, bijvoorbeeld door metingen van de fysieke conditie in het kader
van de arbeidsgeneeskunde en door middel van psychotechnische resultaten. Deze gegevens
tonen vrij duidelijk aan dat de prestaties vanaf 45 jaar achteruitgaan. Ze houden evenwel geen
rekening met de collectieve dimensie (communicatie, samenwerking, enz.), die voor de meeste
jobs van belang is, noch met het feit dat de aard van het takenpakket verandert met de
ontwikkeling van de loopbaan, en ze houden onvoldoende rekening met de opgedane ervaring.
De momenteel door economen gehanteerde benadering berust op het idee dat de productiviteit
van elke werknemer de algemene productiviteit van de onderneming op geaggregeerd niveau
beïnvloedt en vice versa. Zo kan getracht worden de opsplitsing van de werknemers naar
leeftijdsgroep van de ondernemingen in verband te brengen met hun economische resultaten.
Daarbij moet evenwel voor ogen worden gehouden dat de leeftijdspiramide in een onderneming
het resultaat is van de volledige geschiedenis ervan: in de minst productieve ondernemingen, die
vaak nieuwe ondernemingen zijn, is het personeel bijvoorbeeld gemiddeld jonger.
De resultaten van recente Belgische onderzoeken aan de hand van deze benaderingen geven aan
dat de productiviteit van de werknemers van 50 jaar en ouder lager is dan die in andere
leeftijdscategorieën. Deze schatting, in combinatie met de vaststelling dat de lonen van de
werknemers van 50 jaar en ouder gemiddeld hoger zijn dan die van hun jongere collega's, heeft
een ongunstige weerslag op de vraag van de ondernemingen naar oudere werknemers.
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Omdat de arbeidskrachten inzien dat hun baan het verwerven van nieuwe kennis impliceert en
omdat ze worden geconfronteerd met steeds nieuwe technologische veranderingen, zijn ze zich
bewust van de noodzaak om hun kennis bij te spijkeren. Toch beschikken de ouderen, waaraan
men vaker kwaliteiten als ervaring en betrouwbaarheid toedicht dan openheid voor nieuwe
ideeën en technologische knowhow, over een doorgaans beperktere toegang tot opleiding. Deze
vaststelling moet echter worden getemperd door een compositie-effect van de arbeidskrachten
volgens scholingsniveau. Bij identieke initiële opleiding verschilt de participatiegraad aan
opleiding slechts in geringe mate volgens leeftijd, behalve bij de jongste werknemers, waarop de
opleidingsinvesteringen zijn toegespitst. Daarentegen neemt het aandeel van de
laaggeschoolden, voor wie de toegang tot opleiding heel wat beperkter is, toe bij de oudere
generaties van werknemers.
De perceptie inzake het nut van opleiding varieert evenwel met de leeftijd. Verhoudingsgewijs
geven minder oudere dan jongere werknemers de verbetering van het dagelijks werk en van de
loopbaanvooruitzichten op als opleidingsmotief, omdat ze in sterkere mate beogen hun kennis en
vaardigheden te verruimen. De belangrijkste redenen om niet deel te nemen aan opleidingen
hebben, voor de helft van de personen van 55 tot 64 jaar, te maken met een
gezondheidsprobleem of met hun leeftijd, terwijl de jongeren vooral hun gezinssituatie of hun
werktijden als redenen inroepen.
Eén van de belemmeringen inzake opleiding lijkt te moeten worden gezocht in het negatieve
beeld dat de ouderen hebben van hun bevattingsvermogen, met name in een leersituatie. De
efficiëntie van de opleidingen ten behoeve van ouderen zou nochtans kunnen worden verbeterd
door rekening te houden met hun specifieke kenmerken, bijvoorbeeld door niet alleen de inhoud
en de beoordelingsmethoden van de opleidingen, maar ook de organisatie en de duur ervan aan
te passen.
Voor de ondernemingen is het behoud van de knowhow en van de door de werknemers
verworven vaardigheden, in het bijzonder die van de ouderen, eveneens van cruciaal belang. Dit
kan worden verwezenlijkt via een systeem van geïnstitutionaliseerd mentorschap, zoals in ons
land reeds het geval is voor toekomstige werknemers van bepaalde bedrijfstakken. Meer in het
algemeen zouden de ondernemingen een systeem van georganiseerde kennisoverdracht kunnen
opzetten, zodat intergenerationele interacties ontstaan die heel wat voordelen opleveren.
Terwijl de vertraging van de leersnelheid naarmate men ouder wordt kan worden bijgestuurd
door compenserende strategieën toe te passen, is de verslechtering van de fysieke of fysiologische
capaciteiten veeleer « onvermijdelijk » en gaat ze gepaard met een toegenomen prevalentie van
bepaalde ziekten. De omstandigheden waarin de werknemers werken, beïnvloeden ook hun fysiek
en psychisch welzijn. In België is iets meer dan 20 % van de werknemers van oordeel dat het werk
een negatieve invloed op hun gezondheid uitoefent. Dit percentage is iets lager dan het
gemiddelde in de Europese Unie, wellicht omdat de Belgische werknemers minder dan hun
Europese collega's worden geconfronteerd met bepaalde risicofactoren: in de Europese Unie
verklaarde 40 % van de werknemers in 2007 blootgesteld te zijn aan één of meerdere fysieke
factoren (met name rook en gas, en belastende houdingen en bewegingen) en 26 % aan factoren
van psychische aard (pesterijen ; geweld ; werkdruk). In België bedroegen deze aandelen
respectievelijk 19 en 15 %. Men stelt een geringere blootstelling van de oudere werknemers aan
bepaalde risico's vast, maar dit is wellicht toe te schrijven aan een heroriëntering naar minder
belastende taken of aan een vroegtijdige uittreding uit de arbeidsmarkt van de meest
blootgestelde personen.
Het aandeel van de werknemers met gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt of verergerd
door het werk, neemt toe met de leeftijd, en betreft meer dan 14 % van de werknemers van
45 jaar en ouder. De leidinggevende en intermediaire functies beschermen de werknemers
doorgaans beter tegen arbeidsgerelateerde problemen, terwijl de risico's groter zijn voor de
lagergeschoolde manuele functies. De gezondheidsproblemen brengen voor de ondernemingen
167.

een productiviteitsverlies met zich, als gevolg van het absenteïsme dat eruit voortvloeit. In België
zou in 2010 nagenoeg één werknemer op twee een arbeidsonderbreking hebben meegemaakt als
gevolg van een gezondheidsprobleem. Globaal genomen is dit percentage hetzelfde bij de
werknemers in de leeftijd van 30 tot 49 jaar als bij de 50-plussers, maar bij die laatsten wordt wel
een groter aandeel langdurige afwezigheden opgetekend.
De mogelijkheid voor de werknemers om een evenwicht te vinden tussen beroepsleven en
privéleven, is één van de factoren die de arbeidstevredenheid bevorderen. Wat de werktijden
betreft, is de tevredenheidsgraad van de werknemers over het algemeen vrij hoog, en worden
geen beduidende verschillen tussen de generaties vastgesteld. De oudere werknemers lijken
echter over een grotere vrijheid te beschikken bij het bepalen van hun werktijden. Zij hebben
verhoudingsgewijs ook minder te maken met atypische werktijden (avond-, nacht- en
weekendwerk) en met ploegenarbeid. Deze vaststellingen kunnen echter voortvloeien uit een
selectievertekening die verband houdt met de geleidelijke verdwijning van de personen met de
zwaarste werktijden naarmate ze ouder worden. De invoering van een minder zware
werktijdregeling, wat ruim verspreid is bij de oudere werknemers doordat er stelsels van
arbeidsduurvermindering aan het einde van de loopbaan bestaan, verandert eveneens de
perceptie inzake het dwingende karakter van de werktijden.
Deeltijdwerk is ruim verspreid bij oudere arbeidskrachten. In 2010 was 20 % van de mannelijke en
58 % van de vrouwelijke loontrekkende 55-64-jarigen deeltijds aan het werk, wat - vooral bij de
mannen - duidelijk meer is dan bij de jongere leeftijdsgroepen. Deeltijdwerk is ook sterker
ingeburgerd dan gemiddeld in de rest van de EU. Bij de oudere werknemers neemt het aandeel
toe van korte deeltijdse banen. Voor 55-64-jarigen vormen vooral persoonlijke of familiale
redenen de motivatie om deeltijds te werken.
Hoewel de diversiteitsplannen die door de verschillende regionale overheden van het land worden
ondersteund, de oudere arbeidskrachten opnemen in de groepen van personen aan wie het
personeelsbeleid speciale aandacht moet besteden, zijn originele initiatieven ter bevordering van
een leeftijdsbewust personeelsbeleid nog niet erg frequent in de Belgische ondernemingen. Het
betreft doorgaans praktijken die voortbouwen op het wettelijk regelgevend kader, met name
inzake niet-discriminatie op basis van leeftijd bij aanwerving en toegang tot opleiding, of inzake
arbeidsduurvermindering. In vergelijking met Denemarken, Duitsland en Nederland heeft ons
land de preventieve dimensie weinig ontwikkeld, waardoor initiatieven die een verhoging van de
functionele of externe flexibiliteit beogen (behalve via outplacement) en initiatieven die rekening
houden met de leeftijd via een flexibele bezoldiging, weinig gebruikelijk zijn.
Een leeftijdsbewust personeelsbeleid beoogt de capaciteiten, de kennis en de ervaring van alle
werknemers, ongeacht hun leeftijd, te behouden, benutten en ontwikkelen. Een dergelijk beleid,
dat onder andere een gezondheidsbeleid en competentie-, loopbaan- en kennismanagement
omvat, heeft voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Ook de verloning kan voor een
deel leeftijdsbewuster worden gemaakt, door middel van "cafetariaplannen" die de werknemers
zelf een (wijzigbare) keuze laten maken uit een reeks voordelen. Er zijn echter aanzienlijke
juridische belemmeringen.

168.

Volgens de speciale Eurobarometer-enquête over het actief ouder worden (Europese Commissie,
2012), wordt in België een persoon niet langer als "jong" beschouwd vanaf de leeftijd van
45,5 jaar en wordt iemand als "oud" beschouwd vanaf 67,9 jaar. In de EU liggen deze
leeftijdsgrenzen gemiddeld op respectievelijk 41,8 en 63,9 jaar. In ons land duurt de "jeugd" dus
langer dan gemiddeld in de EU en is men later "oud". Niettemin zijn de werkende personen van
oordeel dat zij lang voordat zij "oud" zijn niet meer zullen kunnen voldoen aan de vereisten van
hun job: in België gelooft 12 % van de werknemers dat zij tot maximaal 54 jaar hun huidige job
kunnen uitoefenen, terwijl 18 % meent te zullen kunnen werken tot 55 à 59 jaar. Gemiddeld
geloven de werknemers in ons land dat zij hun functie kunnen bekleden tot de leeftijd van
59,5 jaar. Deze gemiddelde leeftijd ligt twee jaar hoger voor de EU (61,7 jaar) en varieert van
57 jaar in Malta, Litouwen en Roemenië tot meer dan 64 jaar in Zweden, Nederland en Italië.

Grafiek 23 - Leeftijd tot waarop de werkende personen geloven te kunnen voldoen aan de vereisten van
de job die zij momenteel uitoefenen
(jaren, enquête uitgevoerd in sept.-nov. 2011)

Bron: EC (Eurobarometer 378, 2012).

De Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (of EWCS, de European Working
Conditions Survey) toont een soortgelijk beeld. Op de vraag of de werknemers zich in staat achten
om op de leeftijd van 60 jaar dezelfde job als momenteel uit te oefenen, antwoordt 57,1 % van de
respondenten in België bevestigend (26,6 % antwoordt anderzijds dat zij zich daartoe niet in staat
achten en 16,3 % antwoordt dat zij op die leeftijd niet meer aan het werk willen zijn). Voor de EU
ligt dit percentage gemiddeld op 58,7 %. De hoogste scores worden genoteerd in Nederland en
Duitsland (respectielijk 75 en 72 %), het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden en Denemarken
(tussen 66 en 69 %).
Terwijl de scores per geslacht nauwelijks verschillen voor de EU, zijn er in België minder vrouwen
dan mannen die zich in staat achten om op 60-jarige leeftijd dezelfde job uit te oefenen. Het
verschil schuilt meer in het feit dat vrouwen zich ongeschikt voelen om aan het werk te blijven
dan in hun wens om de arbeidsmarkt vóór die leeftijd te verlaten.
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Grafiek 24 - Denkt u dat u uw huidig werk nog zal kunnen uitoefenen als u 60 jaar bent1?
(procenten van het totaal van de werknemers, 2010)

Bron: Eurofound (EWCS).
1
In de classificatie volgens beroep stemmen de ongeschoolde arbeiders overeen met de werkenden geregistreerd
onder de ISCO88-codes 8 en 9 (zie bijlage 1), de geschoolde arbeiders met de codes 6 en 7, de ongeschoolde
bedienden met de codes 4 en 5 en de geschoolde bedienden met de codes 1, 2 en 3. De militairen (code 0) werden
buiten beschouwing gelaten.

Waarom willen de werknemers in ons land graag veel vroeger dan de wettelijke pensioenleeftijd
stoppen met werken?
Wanneer men hen ondervraagt over de factoren die het (vervroegde) besluit om te stoppen met
werken kunnen beïnvloeden, vernoemen de Europeanen als voornaamste factoren het gebrek
aan mogelijkheden voor een geleidelijke arbeidsduurvermindering, het feit dat zij minder in
aanmerking komen voor opleidingen op de werkvloer wanneer zij ouder worden en het negatieve
beeld dat de werkgevers zouden hebben van oudere werknemers. In België worden het
belastingsysteem en de uittredingssystemen eveneens vernoemd als ontradende factoren voor
het voortzetten van de beroepsloopbaan.
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Tabel 21 - Hoe belangrijk zijn de volgende redenen om te verklaren waarom personen van 55 jaar en
ouder stoppen met werken?
(procenten van het totaal, enquête uitgevoerd in sept.-nov. 2011)
België

Er bestaan onvoldoende mogelijkheden om
geleidelijk met pensioen te gaan door het aantal
werkuren langzaamaan af te bouwen
Bij het ouder worden loopt men meer kans om te
worden opzijgeschoven bij opleidingen die op de
werkvloer worden aangeboden
Het pensioen- en belastingstelsel zoals ze nu zijn
ontworpen, sporen er niet toe aan om langer te
werken
De werkgevers hebben over het algemeen geen
positief beeld van de oudere werknemers
Veel personen gaan vroeger met pensioen omdat zij
tegelijk met hun partner met pensioen willen gaan
Personen van 55 jaar en ouder beschikken vaak niet
over competenties die zijn aangepast aan een
moderne werkomgeving
Familiale verplichtingen tegenover kleinkinderen of
andere familieleden weerhouden mensen ervan om
langer te werken
De werkplaatsen zijn niet aangepast aan de
behoeften van personen van 55 jaar en ouder

EU

Belangrijk

Niet
belangrijk

Belangrijk

Niet
belangrijk

79

18

72

19

70

29

71

23

69

26

59

31

68

31

70

24

66

32

51

41

64

35

62

33

58

41

53

42

51

47

57

34

Bron: EC (Eurobarometer 378, 2012).

Een geheel van factoren lijkt elkaar te beïnvloeden bij het besluit om de arbeidsmarkt vóór de
wettelijke pensioenleeftijd te verlaten.
Sommige daarvan zijn externe factoren. De institutionele context zoals beschreven in hoofdstuk 3
is in dit opzicht heel belangrijk. De beleidslijnen die een vervroegde uitreding steunen of
ontmoedigen, het geldende belastingsysteem en de uitkeringen die bij het (brug)pensioen van
toepassing zijn, vormen evenveel elementen die een vervroegde uittreding tegenhouden of
vergemakkelijken. In België was deze context - die berust op stereotypen zoals de (lagere)
productiviteit, de (verminderde) werkcapaciteit en de (te hoge) loonkost van de eindeloopbaanwerknemers - er lange tijd op gericht de werkgelegenheid van jongeren te bevorderen, wat heeft
geleid tot de "institutionele" verdringing van de oudste werknemers, met name via het
brugpensioen in de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, hun tewerkstelling
moeilijker heeft gemaakt of hen op de voorste rij heeft geplaatst in geval van ontslagen.
Het besluit om de arbeidsmarkt vervroegd te verlaten kan ook verband houden met
persoonsgebonden factoren. Iemand wiens beroepsloopbaan op heel jonge leeftijd begon, is
geneigd de arbeidsmarkt vroeger te verlaten. Bovendien gaat de algemene gezondheidstoestand
er met de jaren onvermijdelijk op achteruit. Sommigen hebben een beperkter initieel
gezondheidskapitaal of zien hun gezondheid vroeger verslechteren dan het gemiddelde, wat de
uitoefening van een job moeilijker, zelfs onmogelijk maakt. De financiële situatie (in termen van
vermogen en lasten, met name die in verband met de opvoeding van de kinderen, de huisvesting
of specifieke gezondheidsuitgaven) is een factor die ontegensprekelijk in aanmerking wordt
genomen. Het positieve of negatieve beeld van de pensioenssituatie heeft ook een invloed op het
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besluit om de datum waarop de activiteit effectief wordt stopgezet te vervroegen of uit te stellen;
dit geldt eveneens voor eventuele familiale verplichtingen.
Tot slot speelt de werkomgeving een niet te verwaarlozen rol – sommige studies gewagen van
een doorslaggevende rol - op de motivatie en het vermogen van de werknemers om hun
beroepsloopbaan te verlengen. De waardering van de beroepservaring door middel van de
bezoldiging en de carrièrevooruitzichten, het competentiemanagement (verwerving,
ontwikkeling, transmissie) en veranderingsmanagement, de fysieke en psychosociale risico's (dit
zijn alle factoren die op de lichamelijke gezondheid en het geestelijk welzijn van de werknemers
kunnen wegen) en de organisatiewijze van het werk (werktijden en arbeidsduur, rekening houden
met de intergenerationele diversiteit van het personeel) komen in de volgende delen aan bod.

4.1. Verloningssystemen: arbeidskosten en productiviteit
4.1.1. Inleiding
Doordat de babyboomers vanaf 1995 de leeftijd van 50 jaar zijn beginnen te bereiken, is het
aandeel oudere werknemers in het personeelsbestand van de ondernemingen sterk toegenomen.
Zowel voor de ondernemingen als voor de maatschappij in het algemeen vormt deze vergrijzing
een uitdaging (zie deel 1.2). In deze context is de productiviteit van werknemers van 50 jaar en
ouder meer dan ooit cruciaal geworden.
De werkgelegenheidsgraad van de oudere arbeidskrachten kan immers slechts toenemen indien
de ondernemingen bereid zijn deze werknemers in dienst te nemen. Als er voor deze werknemers
een aanzienlijke discrepantie bestaat tussen het loon en hun productiviteit, kan deze doelstelling
moeilijk haalbaar zijn.
Deze sectie 4.1 behandelt achtereenvolgens de gebruikte gegevens, het verband tussen
productiviteit en loon en hoe dit verband evolueert met de leeftijd, maatstaven om de
productiviteit op een andere manier dan via het loon te meten en de resultaten van drie recente
Belgische studies die gebaseerd zijn op de Hellerstein-benadering.

4.1.2. Gebruikte gegevens
In deze sectie wordt gebruik gemaakt van een gedetailleerde reeks gekoppelde gegevens inzake
werkgevers en werknemers, waardoor er zowel een representatieve steekproef van
ondernemingen als de kenmerken van hun personeel wordt bekomen. Elk record heeft feitelijk
twee onderscheiden bronnen: de enquête over de structuur van de lonen en de structurele
statistieken over de ondernemingen.
De enquête over de loonstructuur (of, in het Engels, Structural Earnings Survey (SES)) is een
steekproefenquête die bij de ondernemingen wordt uitgevoerd om gedetailleerde en
vergelijkbare informatie te verkrijgen over het bezoldigingsniveau, de individuele kenmerken van
werknemers (onder meer geslacht, leeftijd, functie, anciënniteit, hoogst bereikte scholingsniveau)
en hun werkgever (economische activiteit, omvang, ...). De statistieken van de enquête over de
loonstructuur hebben betrekking op ondernemingen met 10 of meer werknemers in de
NACE Rev. 1.1.-bedrijfstakken C tot en met K86. Aangezien de SES geen financiële informatie bevat
over de werkgevers, werden de gegevens ervan op basis van het werkgeversnummer gekoppeld
86 Namelijk de volgende bedrijfstakken: C - Winning van delfstoffen, D - Industrie, E-Productie en distributie van

elektriciteit, gas en water, F - Bouwnijverheid, G - Groot- en detailhandel, H - Hotels en restaurants, I - Vervoer en
communicatie, J - Financiële instellingen en K - Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven.

172.

aan de structurele statistieken over de ondernemingen. Deze koppeling werd verricht door de
ADSEI, die de twee enquêtes op Belgisch niveau heeft ontwikkeld.
De structurele statistieken over de ondernemingen (of, in het Engels, Structural Business Statistics
(SBS)) zijn statistieken die op Europees niveau geharmoniseerd zijn en die zowel financiële als
tellingsgegevens (zoals het aantal instellingen, het aantal werknemers, ...) bevatten over de
ondernemingen. De SBS betreffen de handelseconomie, d.w.z. de industrie, de bouwnijverheid,
de handel en de diensten. De financiële diensten worden apart behandeld wegens hun specifieke
aard en omwille van de beperkte beschikbaarheid van standaardstatistieken voor deze
ondernemingen. Voor sommige financiële ondernemingen die in de SES zijn opgenomen,
ontbreken dus de SBS-gegevens. We beschikten overigens slechts over een klein subgeheel van de
in de SBS beschikbare variabelen; het gaat voornamelijk om verschillende
productiviteitsmetingen.

4.1.3. Ontwikkeling van de lonen en de productiviteit met de leeftijd 87
Volgens een courante benadering in de economische analyse is de "marginale" individuele
productiviteit gelijk aan het loon. Indien hiervan wordt uitgegaan, zou het waargenomen profiel
van de gemiddelde lonen volgens leeftijd erop wijzen dat de productiviteit toeneemt met de
leeftijd, met name voor hooggeschoolde functies.
Grafiek 25 - Gemiddelde uurloonkosten volgens leeftijd
(euro per uur, voltijdse werknemers, België)

Bron: ADSEI (SES 2008).

87 Dit deel is grotendeels overgenomen uit het uitstekende artikel van Aubert en Crépon (2004).
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De idee dat het loon gelijk is aan de productiviteit van de werknemer vloeit voort uit de
hypothese van een volledig concurrentiële werking van de arbeidsmarkt. Deze hypothese houdt in
dat een werknemer die minder verdient dan hij op grond van zijn productiviteit waard is, de
onderneming verlaat voor een onderneming die hem een hoger loon biedt en die hier ook baat bij
heeft, aangezien de productiviteit van de werknemer tot op dit niveau nog hoger is. Een
werknemer die meer verdient dan hij op grond van zijn productiviteit waard is, wordt ontslagen
door de onderneming, die hierdoor immers haar winst vergroot. In evenwicht zouden alle
werknemers derhalve een loon ontvangen dat gelijk is aan hun productiviteit.
In de praktijk is de hypothese van volledige concurrentie op de arbeidsmarkt echter moeilijk te
rechtvaardigen. Omwille van het probleem van prikkels en asymmetrische informatie of door
institutionele factoren zouden de productiviteit en het loon anders kunnen evolueren volgens de
leeftijd van de werknemer.
De toename van de productiviteit met de leeftijd kan op verschillende manieren worden
verklaard. De eenvoudigste verklaring hiervoor is de ervaring: met de leeftijd neemt de knowhow
en de kennis van de werknemers toe, waardoor ze productiever worden. Na verloop van tijd
wordt ook duidelijk waar hun vaardigheden liggen, en kunnen ze worden ingezet voor activiteiten
waarvoor ze beter geschikt zijn.
Behalve de productiviteit zijn er echter nog andere determinanten die een rol spelen: het hogere
loon van oudere werknemers betekent niet noodzakelijk dat ze ook productiever zijn. Met name
het probleem van prikkels en asymmetrische informatie speelt een rol en belet dat lonen en
productiviteit in dezelfde mate toenemen.
De theorie van de impliciete contracten met uitgestelde beloning die door Lazear (1979)
geformuleerd werd, stelt dat een werknemer in het begin van zijn loopbaan minder verdient dan
hij op grond van zijn productiviteit waard is en aan het einde van zijn loopbaan meer dan hij op
basis van zijn productiviteit waard is.
Indien de arbeidsmarkt niet perfect werkt, kan er een verschil zijn tussen het loon van de
werknemer en zijn productiviteit, omdat er geen concurrentie-evenwicht is. Indien de lonen
worden uitbetaald op basis van een loonschaal, zijn bepaalde loonaanpassingen bijvoorbeeld niet
mogelijk. Ook aanpassingen in het personeelsbestand (aanwervingen en ontslagen) vergen enige
tijd. Het is dus mogelijk dat er op een bepaald ogenblik discrepanties zijn tussen loon en
productiviteit. Deze discrepanties zijn echter a priori tijdelijk, in tegenstelling tot in de theorie van
Lazear.
De economische theorie biedt dus verschillende tegenstrijdige prognoses over de respectievelijke
evoluties van het loon en van de productiviteit met de leeftijd. Meer in het bijzonder betekent dit
dat het stijgende profiel van het gemiddelde loon met de leeftijd niet volstaat om te besluiten dat
de productiviteit levenslang stijgt.
Er zijn echter verschillende factoren die een daling van de productiviteit tot gevolg zouden
kunnen hebben. Een eerste factor is de achteruitgang van sommige fysiologische of psychische
vaardigheden met de leeftijd. De gezondheidstoestand van de werknemers, hun fysieke
vaardigheden, hun doortastendheid en besluitvaardigheid, hun leervermogen en hun vermogen
om van werk te veranderen zijn immers factoren die een invloed hebben op de doeltreffendheid
van de productiesystemen en waarvoor de vergrijzing a priori beschouwd wordt als een
uitlokkende factor. Een tweede factor die een verklaring kan bieden voor de lagere productiviteit
van oudere werknemers is dat hun vaardigheden voorbijgestreefd zijn. Wanneer er zich
belangrijke technologische ontwikkelingen voordoen, kunnen de al oudere vaardigheden van de
oudere werknemers voorbijgestreefd raken, in die zin dat ze minder aangepast zijn aan de
behoeften van de ondernemingen.
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4.1.4. Maatstaven om de productiviteit van werknemers op een andere manier dan via
het loon te berekenen
Het is in verschillende opzichten nuttig om de schatting van de productiviteit los van de schatting
van het loon uit te voeren. Enerzijds biedt dit de mogelijkheid om twee tegenstrijdige
theoretische standpunten onderling te vergelijken, en op basis daarvan te besluiten of de
loonevolutie al dan niet afwijkt van de ontwikkeling van de productiviteit. Anderzijds maakt dit
het ook mogelijk opheldering te verschaffen over een belangrijke determinant van de
arbeidsvraag.
De schatting van de lonen en de productiviteit op het einde van de loopbaan biedt uiteraard geen
volledige verklaring voor de arbeidsvraag naar oudere werknemers. Door te stellen dat er al dan
niet een verschil is tussen productiviteit en loonkost wordt nog geen verklaring gegeven voor dit
verschil. Indien dit verschil tijdelijk is, omdat het personeelsbestand niet onmiddellijk werd
aangepast, is er effectief sprake van een probleem van arbeidsvraag. Indien dit verschil tussen
loon en productiviteit daarentegen verklaard kan worden door het bestaan van een bijzondere
arbeidsrelatie, bijvoorbeeld een mechanisme van uitgestelde beloning, leidt dit niet noodzakelijk
tot een kleinere vraag naar oudere werknemers.
Ook in dit laatste geval zou een afnemende productiviteit aan het einde van de loopbaan,
gekoppeld aan een voortgaande stijging van de loonkost, de situatie van de oudere werknemers
brozer kunnen maken, in die zin dat dit hen kwetsbaarder zou maken voor een externe schok die
het evenwicht op de arbeidsmarkt verstoort.

4.1.4.1. Schatting van de individuele productiviteit
In tegenstelling tot het loon is de productiviteit een theoretisch begrip dat niet onmiddellijk fysiek
kan worden gemeten.
In de economische literatuur zijn weinig studies voorhanden over de schatting van de individuele
productiviteit, ondanks het belang van deze grootheid voor de modellen die een verklaring
proberen te bieden voor de werking van de arbeidsmarkt. De verklaring hiervoor is dat er geen
eenvoudige en relevante maatstaf bestaat voor de productiviteit van een individu.
Sommige studies maken gebruik van de beoordelingen die binnen de onderneming worden
toegekend door de hiërarchische oversten of van de resultaten van psychometrische tests die de
individuele cognitieve vaardigheden meten. Deze pogingen zijn in meerdere opzichten
onvolmaakt.
Ten eerste leveren de kwaliteit en de omvang van de steekproeven problemen op. De
beoordelingen en de psychometrische tests zijn vaak maar beschikbaar voor kleine steekproeven
van werknemers. Bovendien zijn de individuele effecten op de beoordelingen of op de cognitieve
vaardigheden niet te onderschatten en zou er idealiter moeten kunnen worden gebruik gemaakt
van panelgegevens die eenzelfde individu op verschillende leeftijden volgen, om deze individuele
effecten op te heffen. Jammer genoeg zijn dergelijke databanken zeldzaam.
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Grafiek 26 - Relatieve vaardigheden naar leeftijd, volgens de General Aptitude Test Battery (GATB)
(relatieve vaardigheden ten opzichte van de resultaten voor 25- tot 34-jarigen, voor een populatie van
werknemers)

Bron: Skirbekk (2004).

Ten tweede geven de metingen van de fysieke conditie en de psychotechnische gegevens maar
een zeer ruw beeld van de productiviteit van de werknemer. Zij reduceren de productiviteit tot
een reeks individuele fysiologische en cognitieve vaardigheden, terwijl de collectieve dimensie
voor de meeste functies van groot belang is.
De metingen van de fysieke conditie die verricht worden in het kader van de arbeidsgeneeskunde
en de psychotechnische resultaten wijzen duidelijk op een achteruitgang van de prestaties vanaf
45 jaar. Bij wijze van illustratie worden de resultaten vermeld van de General Aptitude Test voor
een populatie van Amerikaanse werknemers. De verbale vaardigheden veranderen doorgaans
niet tijdens het actieve leven, terwijl de manuele vaardigheden en, in mindere mate, het
vermogen om kwantitatieve en figuratieve gegevens te verwerken, zouden afnemen bij oudere
werknemers.
Bij het meten van de individuele arbeidsproductiviteit zou idealiter meer rekening moeten
worden gehouden met de ervaring, die met name oudere werknemers in staat stelt strategieën te
ontwikkelen ter compensatie van de achteruitgang van bepaalde vaardigheden. Bovendien is het
zo dat in het beroepsleven de aard van de uit te voeren taken doorgaans evolueert met de
functies die achtereenvolgens worden uitgeoefend, in tegenstelling tot de gestandaardiseerde
proeven voor het meten van de vaardigheden.
De ervaring moet echter al een sterk stijgend profiel vertonen om de aan de leeftijd te wijten
achteruitgang van de vaardigheden - ook al zijn die onvolkomen gemeten - volledig te kunnen
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compenseren. Daarom leveren de meeste door Skirbekk verzamelde studies een omgekeerde Uvorm op voor het profiel leeftijd-productiviteit.
Grafiek 27 - Gestileerd diagram van de factoren die een invloed hebben op het individueel profiel leeftijdproductiviteit

Bron: Skirbekk (2008).

In de literatuur wordt ook de nadruk gelegd op de sterke heterogeniteit van de productiviteit
tussen individuele werknemers (door aangeboren factoren, opleiding, gezinssituatie, enz.).
Indien de productiviteit enkel aan de hand van de functionele vaardigheden wordt gemeten,
wordt de werkelijke productiviteit van oudere werknemers dus te laag ingeschat, met name
omdat de collectieve dimensie van het werk buiten beschouwing wordt gelaten en omdat
onvoldoende rekening wordt gehouden met de ervaring en met de veranderingen in de inhoud
van het werk tijdens een gemiddelde loopbaan.
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4.1.4.2. Schatting van de productiviteit per groep van werknemers
In plaats van de productiviteit op individueel niveau in te schatten, gaan economisten er
tegenwoordig van uit dat de productiviteit van elke werknemer op een meer geaggregeerd niveau
een impact heeft op de algemene productiviteit van de onderneming en vice versa. Men kan ook
een verband proberen te leggen tussen het aandeel van de werknemerscategorieën in het
personeelsbestand van de ondernemingen en de economische prestaties van deze
ondernemingen. Voor de studie van de productiviteit per leeftijd nemen we als categorieën de
verschillende leeftijdsgroepen. We gaan dus na of het feit dat het aandeel van een bepaalde
leeftijdsgroep groter is dan het gemiddelde in een onderneming, al dan niet tot gevolg heeft dat
de zichtbare productiviteit van deze onderneming boven het gemiddelde ligt.
De productiviteit van een onderneming hangt van verschillende factoren af: het aantal jaar dat de
onderneming bestaat, de bedrijfstak, de conjunctuur, haar kapitaalintensiteit, haar
arbeidsorganisatie, enz. Veel van die factoren zijn niet observeerbaar. De moeilijkheid bestaat er
dus in om binnen de determinanten van de productiviteit een onderscheid te maken tussen het
effect van de leeftijdsstructuur van het personeelsbestand en het effect van andere factoren.
Het volstaat niet dat er een correlatie is tussen de productiviteit van de onderneming en de
leeftijdsstructuur van haar personeel. Indien we bijvoorbeeld vaststellen dat ondernemingen die
veel oudere werknemers in dienst hebben, gemiddeld een lagere productiviteit hebben, betekent
dit dan dat oudere werknemers minder productief zijn? Of betekent dit dat deze oudere
werknemers talrijker aanwezig zijn in ondernemingen die om andere redenen minder productief
zijn? Deze vraag kan niet worden beantwoord zonder op de een of andere manier te controleren
voor de andere determinanten van de productiviteit.
Het aandeel oudere werknemers of, meer in het algemeen, de leeftijdspiramide in een
onderneming, is het resultaat van de aanwervingen en ontslagen die de onderneming sedert haar
oprichting heeft uitgevoerd. De verschillen tussen de ondernemingen zijn dus toe te schrijven aan
talrijke factoren, zoals de datum van oprichting, hun tewerkstellingsbeleid, evenals de
verschillende conjunctuurschommelingen waarmee zij geconfronteerd werden op grond van hun
activiteit of hun ligging.
Deze factoren hebben ook een invloed op de productiviteit van de onderneming. In bepaalde
kwijnende bedrijfstakken met een zwakke productiviteit wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat het
personeelsbestand vrij oud is, maar dit betekent in de eerste plaats dat het om oude sectoren
gaat en niet zozeer dat de productiviteit technisch daalt door de vergrijzing van de werknemers.
Over het algemeen zal een onderneming die door verschillende negatieve schokken wordt
getroffen, weinig aanwerven, of zelfs tot ontslagen overgaan. Dit leidt automatisch tot een
vergrijzing van haar personeelsbestand, wat eerder een gevolg zal zijn dan een oorzaak van de
daling van haar productiviteit (zie onder andere het HRW-verslag 2011 over herstructureringen en
infra).
Hier worden de verschillen in verdeling tussen oudere en jonge werknemers geïllustreerd aan de
hand van de gekoppelde steekproef SES-SBS voor België. Deze verschillen kunnen vertekeningen
veroorzaken in de schatting van de productiviteit per leeftijdsgroep (cf. infra).
De sterke invloed van de voorgeschiedenis van de ondernemingen op de structuur van hun
personeelsbestand uit zich in verschillen volgens andere leeftijdsgebonden kenmerken. Aangezien
de oudste ondernemingen meestal groter en kapitaalintensiever zijn, is het aandeel oudere
werknemers in deze ondernemingen groter. De toegevoegde waarde per werknemer ligt
gemiddeld hoger in deze ondernemingen dan in kleine, weinig kapitaalintensieve ondernemingen.
Op grond van de Belgische gegevens kan dus worden vastgesteld dat het aandeel oudere
werknemers hoger is in ondernemingen met de hoogste zichtbare arbeidsproductiviteit.
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Grafiek 28 - Leeftijdsstructuur van de werknemers en zichtbare arbeidsproductiviteit
(2008)

Bron: ADSEI (SES-SBS 2008).

Met andere woorden, voor een bepaald jaar wordt vastgesteld dat oudere werknemers relatief
vaker bij productievere ondernemingen werken. Wanneer de productiviteit van de werknemers
wordt ingeschat op grond van de productiviteit van de ondernemingen, lopen we dus het risico
dat de geschatte productiviteit van oudere werknemers positief vertekend wordt.
Indien daarentegen het verloop in de tijd wordt bekeken, hebben expansieve ondernemingen een
gemiddeld jonger personeelsbestand dan andere ondernemingen. Er kan bijvoorbeeld worden
verwezen naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid over drie jaar, van 2006 tot 2008, om een
onderscheid te maken tussen expansieve ondernemingen en bedrijven die door negatieve
schokken worden getroffen.
In de 25% ondernemingen waar de tewerkstelling het meest gestegen is in deze drie jaar, waren
de 45-plussers goed voor 30,6% van het personeelsbestand in 2006. Hun aandeel bedroeg echter
36% in de 25% ondernemingen waar de tewerkstelling het minst was gestegen over dezelfde
periode.
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Grafiek 29 - Leeftijdsstructuur van de werknemers in 2006 en evolutie van de tewerkstelling tussen 2006
en 2008
(steekproef beperkt tot ondernemingen die gedurende drie opeenvolgende jaren, van 2006 tot 2008,
geobserveerd werden).

Bron: ADSEI (SES-SBS 2006-2008).

De verklaring hiervoor is dat ondernemingen vaker jonge arbeidskrachten aanwerven, waardoor
deze leeftijdsgroep oververtegenwoordigd is in ondernemingen die veel aanwerven, die vaak de
meest dynamische ondernemingen zijn.
Aubert en Crépon (2004) zijn tot gelijkaardige vaststellingen gekomen op grond van de Franse
gegevens. Een werkgelegenheidsgroei in een onderneming die boven het langetermijngemiddelde
ligt, is volgens hen gecorreleerd met een hoger aandeel werknemers van minder dan 30 jaar en
met een lager aandeel werknemers van meer dan 30 jaar. Deze correlaties betreffen voorlopige
situaties: een tewerkstellingsniveau dat boven het langetermijngemiddelde ligt, betekent dat er
wordt aangeworven in de onderneming, terwijl een lager niveau eerder wijst op een inkrimping
van het personeelsbestand.
De correlaties met de aandelen van de leeftijdsgroepen illustreren dus dat vergrotingen en
verkleiningen van het personeelsbestand vaker via aanwervingen en ontslagen van jonge
werknemers gebeuren. Dit leeftijdsgebonden verschil is ten dele te wijten aan de verschillen in
arbeidsovereenkomsten. Een aanzienlijk deel van de jongeren is namelijk tewerkgesteld via een
kortetermijnovereenkomst, zoals een overeenkomst voor bepaalde duur, wat de ondernemingen
toelaat hun personeelsbestand aan te passen (cf. Conseil supérieur de l'emploi, 2009). Bovendien
nemen de aanpassingskosten, onder andere deze die verbonden zijn aan de ontslagen, toe met de
anciënniteit. Aangezien de anciënniteit gecorreleerd is met de leeftijd, zijn de ontslagkosten
doorgaans lager voor een jonge werknemer dan voor een oudere werknemer. Voor de
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ondernemingen is een neerwaartse aanpassing van het personeelsbestand dus minder duur
wanneer het gaat om jonge dan om oudere werknemers.
Bij sluitingen van ondernemingen of bij belangrijke herstructureringen dient dit argument
genuanceerd te worden, aangezien er in België specifieke reglementeringen en regelingen voor
vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt bestaan, die grotendeels gefinancierd worden door de
gemeenschap. Deze regelingen hadden een negatief effect op het tewerkstellingsbehoud van
oudere werknemers (cf. Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, 2011 en hoofdstuk 3 van dit
verslag over de bestaande regelingen en de recente veranderingen op dit vlak).

4.1.4.3. Schatting van de relatieve productiviteit: de benadering van Hellerstein et al.
De benadering die wordt voorgestaan in recente economische werken werd oorspronkelijk voor
Amerika ontwikkeld door Hellerstein, Neumark en Troske (1999). De grondslagen van deze
benadering werden reeds uiteengezet in het vorige deel.
Samengevat houdt deze benadering in dat wordt nagegaanof, ceteris paribus, een toename van
het gewicht van een bepaalde leeftijdsklasse in het personeelsbestand van een onderneming een
stijging of een daling van de gemiddelde productiviteit tot gevolg heeft. Hieruit wordt dan
geconcludeerd dat de werknemers die tot deze leeftijdsklasse behoren respectievelijk meer of
minder productief zijn dan de andere werknemers.
Om de bijdrage van de verschillende factoren aan de productiviteit van de onderneming
statistisch weer te geven, wordt gebruik gemaakt van een "productiefunctie". Dit is een
wiskundige relatie die op een eenvoudige manier weergeeft in welke mate veranderingen in
input, voornamelijk kapitaal en kwaliteit van de arbeid (Ki , QLi), een invloed hebben op de output
Yi van onderneming i. De factor QLi geeft de eventueel gedifferentieerde impact weer van de
verschillende categorieën van werknemers van de onderneming.

De meest courante specificatie voor een productiefunctie is de Cobb-Douglas-functie:
log

log

log

waarbij de parameters
inputfactor.

log
en

respectievelijk staan voor de marginale productiviteit van elke

De bijdragen van de verschillende leeftijdsgroepen j van de werknemers worden als volgt
weergegeven:
1
waarbij Li staat voor het totale personeelsbestand van onderneming i, en Li,j / Li voor het aandeel
van leeftijdsklasse j in het totale personeelsbestand. i,j is dus de relatieve marginale impact van
leeftijdsgroep j voor onderneming i.
Het profiel van de productiviteit per leeftijd wordt geschat op grond van de resultaten van de
schatting van een gereduceerde vorm van de productiefunctie, d.w.z. de regressie van de output
van de onderneming Yi op (het niveau van) haar productiefactoren. Om de gemiddelde bijdrage
van elk van de geobserveerde productiefactoren te schatten, wordt de productiviteit van de
ondernemingen dus opgesplitst in kapitaal, werk van de verschillende leeftijdsklassen, omvang,
bedrijfstak, enz.
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Anderzijds kan afzonderlijk of gelijktijdig een vergelijking worden geschat van het gemiddelde
loon in onderneming i:
1
Net zoals voor de interpretatie van parameters i,j is de marginale impact van leeftijdsgroep j op
het gemiddelde loon van de onderneming hoger in vergelijking met de referentieleeftijdsgroep
indien de ratio wi,j / wi,o groter is dan één. Om de marginale bijdragen aan de productiviteit van de
leeftijdsgroepen j te vergelijken met hun relatieve kosten, moeten de parameters j vergeleken
worden met de ratio's wj / wo.
Indien er andere determinanten bestaan voor de productiviteit, die niet observeerbaar zijn en
gecorreleerd zijn met de productiefactoren, kunnen de resultaten vertekend zijn.
De heterogeniteitsvertekening is statisch. Deze vertekening geeft aan dat sommige
ondernemingen intrinsiek meer of minder productief zijn en dat dit niet-observeerbaar
productiviteitsniveau gecorreleerd is met de structuur van hun personeelsbestand. In de vorige
sectie bleek bijvoorbeeld dat oudere werknemers minder talrijk zijn in expansieve
ondernemingen, die productiever zijn. Indien geen rekening wordt gehouden met de vertekening
die hieruit voortvloeit, blijken oudere werknemers een relatief lagere gemiddelde productiviteit
te hebben dan jongeren. Dit betekent echter niet dat oudere werknemers minder productief zijn,
maar wel dat zij vaker tewerkgesteld zijn in minder productieve ondernemingen.
De gelijktijdigheidsvertekening is daarentegen dynamisch. Deze vertekening geeft aan dat de
ondernemingen kunnen anticiperen op bepaalde externe schokken op hun productiviteit, en hun
personeelsbestand daaraan aanpassen. Zo wordt er vaak een correlatie geobserveerd tussen de
toename van de productiviteit van de onderneming en de toename van het aandeel jonge
werknemers. Dit kan alleen maar als er een correlatie voorkomt tussen de productiviteitswinst en
de toename van de aanwervingen, enerzijds, en tussen de toename van de aanwervingen en de
toename van het aandeel jonge werknemers, anderzijds. Indien geen rekening wordt gehouden
met deze correlaties, wordt de productiviteitswinst ten onrechte toegeschreven aan de toename
van het aandeel jonge werknemers. In werkelijkheid is deze toename veeleer een gevolg dan een
oorzaak van de productiviteitswinst.

4.1.5. Resultaten van recente Belgische studies
4.1.5.1. Resultaten van Vandenberghe en Waltenberg (2010)
Vandenberghe en Waltenberg maken gebruik van gegevens van ongeveer 9 000 ondernemingen
met meer dan 20 werknemers, die via de Bel-Firstdatabank werden verzameld. De gegevens uit
de Bel-Firstdatabank worden voornamelijk geput uit de jaarrekeningen die de ondernemingen bij
de NBB neerleggen. Voor deze ondernemingen, die gevolgd worden over de periode 1998-2006,
werd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) gevraagd een koppeling te maken met
de gegevens van de RSZ, om jaarlijks voor elke onderneming het aantal werknemers te verkrijgen,
evenals bepaalde kenmerken van die personen, waaronder voornamelijk hun leeftijd.
Zoals hierboven uiteengezet bestaat de grote moeilijkheid erin om voor de relatieve marginale
bijdragen van de verschillende leeftijdsgroepen j aan de productiviteit, schattingen te verkrijgen
die niet vertekend zijn. Hiervoor maken de auteurs gebruik van verschillende specificaties en
methodes voor de schatting van de marginale bijdragen. Zij tonen aan dat de relatieve marginale
bijdrage van oudere werknemers, d.w.z. werknemers van 50 jaaren ouder, in alle gevallen
negatief is, hoewel de grootte van deze coëfficiënt aanzienlijk verschilt van specificatie tot
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specificatie. Volgens hun resultaten zou een toename van 10 procentpunt in het aandeel van de
oudere werknemers in het personeelsbestand van de onderneming gemiddeld een vermindering
van 2 tot 4 % van de toegevoegde waarde tot gevolg hebben. Oudere werknemers zouden dus
beduidend minder productief zijn dan de andere leeftijdsklassen. Uit dezelfde schattingen blijkt
ook dat de relatieve marginale productiviteit lager ligt bij jonge werknemers (18 tot 29 jaar) dan
bij de referentiegroep (30 tot 49 jaar). Deze negatieve afwijking is echter niet altijd significant in
de verschillende specificaties die gebruikt werden.
Uit de schattingen met betrekking tot de arbeidskosten blijkt dat de relatieve kosten voor de
groep van jonge werknemers altijd lager zijn ten opzichte van de referentiecategorie (30 tot
49 jaar) en dat de relatieve kosten voor oudere werknemers altijd hoger zijn.
Zo komen Vandenberghe en Waltenberg tot het besluit dat er voor oudere werknemers een kloof
is tussen kosten en productiviteit, die tussen 22 en 42 procentpunt wordt geschat. Volgens hun
schattingen en volgens de gebruikte gegevens zou de relatieve marginale productiviteit van die
leeftijdsgroep lager liggen dan die van de andere leeftijdsgroepen en komt die lagere
productiviteit niet tot uiting in lagere arbeidskosten, wat de vraag van de ondernemingen naar
deze categorie van werknemers zou kunnen doen dalen.
Zoals de auteurs vermelden, ligt de grootste zwakte van hun schattingen in de gebruikte
gegevens, die niet erg overvloedig zijn voor wat betreft de samenstelling van het
personeelsbestand van de onderneming. Zo beschikt de KSZ niet over informatie over het
opleidingsniveau van werknemers, en a fortiori ook niet over de verworven vaardigheden en
latere opleidingen.

4.1.5.2. De resultaten van Cataldi, Kampelman en Rycx (2011)
De auteurs maken gebruik van een gekoppelde steekproef werkgevers-werknemers, die zij uit de
SES- en SBS- enquêtes van de ADSEI hebben gehaald. Zij hebben deze steekproef verkregen voor
de periode van 1999 tot 2006. Aangezien de schattingen gebaseerd zijn op gemiddelden,
verlangden de auteurs dat er in de gekoppelde steekproef minstens 10 observaties zouden
worden gedaan per onderneming en, gezien de beperkingen die de schattingsmethodes met zich
meebrengen, dat de ondernemingen gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren
geobserveerd werden. De uiteindelijke steekproef bevat 1 735 ondernemingen uit de
marktsector.
Het voordeel van de gekoppelde steekproef SES-SBS ten opzichte van de gegevens van de RSZ is
de grote rijkdom aan informatie over de samenstelling van het personeel van de onderneming,
niet alleen inzake leeftijd, maar ook wat betreft opleidingsniveau, beroep, soort overeenkomst,
geslacht, enz. Naast de schatting van de marginale bijdragen per leeftijdsgroep kunnen er dus
controles worden uitgevoerd voor al deze factoren.
Net zoals de andere vorsers onderzoeken ook deze auteurs hoe de wijzigingen in het aandeel
jonge werknemers (16 tot 29 jaar), werknemers van middelbare leeftijd (30 tot 49 jaar) en oudere
werknemers (ouder dan 49 jaar) de productiviteit van hun onderneming beïnvloeden en of er
voor die drie groepen verschillen zijn tussen productiviteit en loon, en maken zij daarvoor gebruik
van de benadering van Hellerstein et al., die hierboven werd uiteengezet.
Zij proberen verschillende specificaties uit, onder meer om een heterogeniteitsvertekening te
voorkomen en om controles uit te voeren voor het eventuele endogene karakter van het aandeel
werknemers van elke leeftijdsgroep in de onderneming.
Uit de resultaten die zij hebben verkregen op grond van de specificatie en de schattingsmethode
die zij het meest geloofwaardig achten, blijkt dat werknemers die ouder zijn dan 49 jaar
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aanzienlijk minder productief zijn dan jongere werknemers. Er zouden daarentegen geen
significante productiviteitsverschillen zijn tussen de groep van werknemers van 16 tot 29 jaar en
die van 30 tot 49 jaar.
Uit hun resultaten blijkt ook dat het gemiddelde uurloon in de ondernemingen significant en
gestaag toeneemt met de gemiddelde leeftijd van de werknemer.
De auteurs vermeldden jammer genoeg niet voor alle in de schattingen opgenomen
controlevariabelen de geschatte parameters. De tabellen bevatten enkel de belangrijke
variabelen.
Uitgaande van de empirische gegevens waarover zij beschikken, concluderen zij dat jonge
werknemers in België gemiddeld minder verdienen dan zij op grond van hun marginale
productiviteit waard zijn, terwijl het tegendeel geldt voor werknemers van ouder dan 49 jaar.

4.1.5.3. Resultaten van De Winne, Van Beveren en Sels (2012).
De Winne, Van Beveren en Sels maken gebruik van een longitudinale steekproef van werknemers
van 1 190 Belgische ondernemingen, waarvoor zij een beroep hebben gedaan op het
Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Deze steekproef werd aangevuld met
financiële gegevens van de werkgevers, die uit de Bel-Firstdatabank werden gehaald. De
ondernemingen van de steekproef tellen elk tussen 50 en 1 000 werknemers en zijn actief in de
industrie of in de dienstensector. De steekproef werd zodanig getrokken dat er representatieve
analyses kunnen worden uitgevoerd per bedrijfstak.
Er werd gewerkt met een gereduceerde vorm: de auteurs proberen de determinanten te bepalen
van de zichtbare arbeidsproductiviteit door deze variabele te regresseren op verschillende
verklarende variabelen, waaronder voornamelijk de gemiddelde leeftijd (en het kwadraat ervan)
van de werknemers van de onderneming en het aandeel werknemers van 40 jaar en ouder,
waarbij zij controleren voor het aandeel vrouwen, het aandeel van de werknemers met een hoog
loon, de kapitaalintensiteit, enz.
De auteurs zijn ook geïnteresseerd in de impact van de diversiteit inzake leeftijd op de
productiviteit van de onderneming en operationaliseren dit begrip door de variantie te berekenen
van de leeftijden bij het personeel van de onderneming om deze als verklarende variabele op te
nemen.
Zowel in de volledige steekproef als in de substeekproeven per bedrijfstak, is de coëfficiënt van de
gemiddelde leeftijd van de werknemer positief en de coëfficiënt van het kwadraat van de leeftijd
negatief. Met andere woorden, de zichtbare arbeidsproductiviteit volgens leeftijd volgt een curve
in de vorm van een omgekeerde U, waarbij de leeftijd een positief effect heeft gedurende het
eerste deel van de loopbaan, waarna er een dalende productiviteit kan worden waargenomen
vanaf een bepaalde leeftijd, die de auteurs de "optimale leeftijd" noemen. Deze leeftijd waarop
de productiviteit maximaal is, wordt geschat op 38 jaar indien de volledige steekproef wordt
gebruikt. Uit de sectorale schattingen blijkt dat deze leeftijd waarop de zichtbare productiviteit
maximaal is, varieert naargelang van de bedrijfstak: in de bouwnijverheid wordt de optimale
leeftijd op 36 jaar geschat, terwijl hij in de metaalverwerkende nijverheid of in de vervoersector
41 jaar bedraagt.
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Grafiek 30 - Effect van de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand op de zichtbare
arbeidsproductiviteit

Bron: De Winne, Van Beveren en Sels (2012).

De diversiteit van de leeftijden in het personeelsbestand lijkt geen grote invloed te hebben op de
arbeidsproductiviteit.
De auteurs besluiten dat de vergrijzing van de beroepsbevolking in België een uitdaging vormt
voor de ondernemingen en dat deze instrumenten moeten ontwikkelen voor het
personeelsbeheer en voor de organisatie van het werk om de productiviteit van oudere
werknemers te verbeteren.

4.1.5.4. Beperkingen van de benadering
De voornaamste beperking van deze oefeningen ligt in de robuustheid van de schattingen en hun
vermogen om vertekeningen te corrigeren die te wijten zijn aan het verschil in verdeling van de
leeftijdsgroepen tussen de ondernemingen en van de eventueel endogene aard van deze
verdeling naargelang van de geschiedenis van elke onderneming. Daarom proberen de auteurs
gebruik te maken van verschillende schattingstechnieken en specificaties en tonen zij aan dat hun
resultaten voor de kloof tussen productiviteit en arbeidskosten robuust lijken voor wat betreft de
leeftijden.
Ten tweede wordt in de methode-Hellerstein uitgegaan van het profiel van de productiviteit en
dat van de gemiddelde loonkosten voor alle ondernemingen en werknemers, en dus niet van
individuele profielen. Ook al zou uit de resultaten blijken dat de kloof tussen productiviteit en
arbeidskosten voor oudere werknemers niet significant is, zoals dit het geval is in Frankrijk
volgens Aubert en Crépon (2003), toch kan deze kloof een probleem vormen voor bepaalde
categorieën van oudere werknemers (bijvoorbeeld de lagergeschoolden) of in bepaalde
subgroepen van ondernemingen (bijvoorbeeld deze die belangrijke technologische veranderingen
hebben ondergaan).
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Ten derde worden de productiviteit en de loonkosten geschat voor werkenden. Veel 50-plussers
zijn echter werkloos of inactief (zie hoofdstuk 2 van dit verslag). Er zou dus sprake kunnen zijn van
een selectieproces (en/of zelfselectieproces) dat hen ertoe gebracht heeft uit te treden. Indien er
met dit proces rekening zou worden gehouden, zou de schatting van de productiviteit nog minder
hoog uitvallen voor oudere werknemers.

4.2. Beroepsopleiding en beheer van de beroepservaring
In een voortdurend veranderende context neemt het kenniskapitaal van de werknemers - dat des
te geringer is naarmate zij minder geschoold zijn - in snel tempo af indien er geen compenserende
strategieën worden ingevoerd. De voortgezette beroepsopleiding is een van de middelen die de
ondernemingen en werknemers ter beschikking hebben om hun arbeidsinzetbaarheid te
handhaven of te verbeteren. De vooroordelen omtrent oudere werknemers (zij leren trager, staan
afkerig tegenover veranderingen) spelen in het nadeel van een investering in de opleiding van dit
deel van de beroepsbevolking.
Het initiële scholingsniveau en de door opleidingen verworven kennis vertegenwoordigen
evenwel slechts een gedeelte van het menselijk kapitaal van de werknemers. De in de
werkomgeving verworven kennis dient hieraan toe te worden gevoegd. Deze betreft zowel het
productieapparaat als de werking van de onderneming en de context waarbinnen die actief is. Zij
vormt de beroepservaring en vertegenwoordigt een waardevol kapitaal voor de onderneming.
Door de vergrijzing van de beroepsbevolking is een groot gedeelte van de beroepservaring
gebundeld bij een generatie van oudere werknemers die dicht bij het einde van hun loopbaan
staan. Het is van het grootste belang dat de ondernemingen strategieën invoeren om deze kennis
te delen, bijvoorbeeld aan de hand van mentor- of peterschap. Wij mogen ons evenwel geen
illusies maken. Enerzijds lenen deze praktijken zich niet tot alle soorten banen; anderzijds
beschikken niet alle werknemers over de capaciteiten om op 55-jarige leeftijd "coach" te worden.

4.2.1.

Leeftijd en cognitieve capaciteiten88

De "cognitieve capaciteiten" omvatten een geheel van vaardigheden – geheugen, intelligentie,
reactietijd, aandacht, het nemen van beslissingen, leervermogen - waarmee een persoon kan
interageren met zijn omgeving. Naarmate de leeftijd vordert, kan een verslechtering van bepaalde
van deze capaciteiten worden waargenomen. De oudsten ondervinden vaker problemen om zich
uit te voeren taken te herinneren, vooral indien er secundaire activiteiten interfereren. Het
vermogen om nieuwe kennis te verwerven en om zelf oplossingen te zoeken voor problemen
neemt af naarmate men ouder wordt89, terwijl de reactietijd toeneemt, vooral bij ingewikkelde of
nieuwe taken. Dit leidt tot problemen op het vlak van leersnelheid90 en werksnelheid. De oudere
werknemers hebben bijgevolg meer tijd nodig om de context in te schatten en hun handelingen
voor te bereiden. Zij compenseren deze problemen evenwel met hun grotere ervaring. De leeftijd
88 Dit deel is gebaseerd op een studie van de FOD WASO (SPF ETCS, 2006).
89 Deze conclusie dient te worden gerelativeerd door het bestaan van generatie-effecten. Het oefenen op het

oplossen van dit soort problemen is immers steeds meer verspreid in het onderwijs, waardoor de jongere
generaties beter presteren.
90 Bepaalde studies tonen aan dat ouderen een motorische taak moeilijker aanleren en dat het bij hen langer duurt
om een cognitieve taak aan te leren. De verwerving van nieuwe automatische procedures is eveneens moeilijker
(problemen om de verworven automatische procedures te onderdrukken en van aanknopingspunt te veranderen).
Wanneer het domein waarbinnen het leerproces verloopt vertrouwd is en als de ouderen voldoende tijd en de
nodige bijstand krijgen (coaching, externe hulp) om een nieuwe vaardigheid te verwerven, zijn evenwel niet langer
aanzienlijke verschillen waar te nemen tussen de prestaties van de jongeren en die van de ouderen.
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is echter niet de enige differentiëringsfactor wat het leervermogen betreft. Dit vermogen varieert
aanzienlijk afhankelijk van de personen: de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de
leefomgeving, het opleidingsniveau zijn evenzeer differentiëringsfactoren.
De motivatie van de werknemers ten opzichte van opleidingen is des te groter wanneer ze
gebaseerd is op de bewustwording van het belang van nieuwe kennisverwerving dan wanneer ze
op een verplichting berust. Dat neemt niet weg dat veel volwassenen een zekere stress
ondervinden, die toeneemt met de leeftijd, ten opzichte van opleidingen: er moet bijgevolg op
worden toegezien dat optimale leeromstandigheden worden gecreëerd.

4.2.2.

Voortgezette beroepsopleiding

4.2.2.1. Toegang van de oudere werknemers tot opleidingen
Binnen een institutionele context die uittreding ruimschoots vóór de wettelijke pensioenleeftijd
bevordert, werden investeringen in de opleiding en vorming van 55-plussers lange tijd door zowel
de werkgevers als de overheden als een verspilling van middelen beschouwd. De demografische
vergrijzing, de institutionele veranderingen ten gunste van een langer actief leven en een
voortdurend veranderende arbeidsomgeving pleiten voor een wijziging van het paradigma: vanaf
nu dient te worden geijverd voor de ontwikkeling en actualisering van de competenties van alle
werknemers, gedurende heel hun actief leven.
Het is echter even moeilijk om de initiële stock aan menselijk kapitaal te meten als om een
beoordeling te maken van zijn waardevermindering - als gevolg van de verouderende kennis - of
van zijn toename via de opleidingsstromen tijdens de beroepsloopbaan, waarbij deze laatste een
min of meer formele vorm kunnen aannemen, of zelfs een informele vorm zoals op de werkvloer.
Het is even moeilijk om de resultaten van investeringen in beroepsopleidingen te beoordelen. Een
opleiding wordt doeltreffend genoemd wanneer ze haar doelstellingen behaalt, of als de cursisten
de beoogde competenties hebben verworven, als deze competenties in de praktijk kunnen
worden toegepast en als de toepassing van deze competenties een impact heeft in termen van
operationele resultaten van de onderneming en/of in termen van individuele ontwikkeling van de
opgeleide persoon (hogere productiviteit die wordt vertaald door een snellere stijging van de
bezoldigingen91 en/of professionele vooruitgang. De evaluatie van deze impact is echter moeilijk
te meten omdat het moeilijk is om de exacte bijdrage van de opleiding af te zonderen van de vele
factoren die in overweging worden genomen.
Bij gebrek aan dergelijke gegevens is het aandeel van deelname aan opleidingen de indicator die
het meest wordt gebruikt om het belang en de intensiteit van de opleiding te beoordelen. Dit
gebeurde ook in het vervolg van dit deel.
De technologische veranderingen vormen ongetwijfeld een belangrijke bepalende factor van de
beroepsopleiding. Ze vereisen immers een heroriëntering of op zijn minst een bijwerking van de
competenties van de werknemers die ermee worden geconfronteerd. De EWCS van 2010 toont
aan dat bijna 40 % van de werknemers in de EU in de drie jaar die aan de enquête voorafgingen te
maken hebben gekregen met de introductie van nieuwe procedures of nieuwe technologieën op
hun werkplaats. In België ligt dit percentage iets hoger (43 %), maar het blijft wel ver beneden de
91 Een Franse studie (Goux et Maurin, 2000) toont echter dat het loonsupplement dat een opgeleide werknemer

ontvangt enkel samenhangt met zijn eigen kenmerken: het zijn de meest productieve werknemers die aan
opleidingen kunnen deelnemen en de grootste loonsverhogingen ontvangen. De ondernemingen richten hun
opleidingsinspanningen immers vooral op de werknemers met het grootste potentiële rendement die werkzaam
zijn in gespecialiseerde functies die elders moeilijk gevaloriseerd kunnen worden.
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niveaus vlakbij of hoger dan 50 % die in de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk
werden opgetekend.
Ongeacht hun leeftijd worden alle werknemers met technologische veranderingen
geconfronteerd. In België vermeldde 45 % van de werknemers van 30 tot 49 jaar dat zij dergelijke
veranderingen hadden meegemaakt, een percentage dat nauw aansluit bij dat van de 50-plussers
(43 %) maar hoger is dan bij de jongeren (39 %) die, per definitie, dichter bij hun initiële opleiding
staan waarin zij hebben leren omgaan met de huidige technologieën. Er zijn veel grotere variaties
naargelang van het uitgeoefende beroep (een proxy van de scholingsniveau). De arbeiders
worden duidelijk minder geconfronteerd met technologische veranderingen dan de bedienden92.
In België varieert het percentage van met dergelijke veranderingen geconfronteerde werknemers
van 36 % bij de ongeschoolde arbeiders tot 47 % bij de schoolde bedienden.
Het werken met computers, wat herhaalde bijwerkingen of de invoering van nieuwe software met
zich meebrengt, is eveneens een belangrijke veranderingsfactor. In ons land heeft 63 % van de
werknemers van 50 jaar en ouder een baan waarbij zij gedurende meer dan een vierde van de tijd
een computer gebruiken, en 37 % gebruikt hem zelfs het grootste deel van de tijd.

Tabel 22 – Belang van cognitieve factoren in het werk
(in % van het totaal, 2010)

In de afgelopen drie jaar werden
nieuwe processen of nieuwe
technologieën geïntroduceerd op
de werkvloer
De baan houdt werken met de
computer in:
- tussen 1/4 en 3/4 van de tijd
- (bijna) de hele tijd
De baan houdt de verwerving van
nieuwe kennis in

Van 30
tot 49
jaar

50 jaar
en
ouder

Verschil

Jonger
dan 30
jaar

1

EU
1

België
Van 30 50 jaar
tot 49
en
jaar
ouder

Verschil

Jonger
dan 30
jaar

38,7

44,6

42,5

-2,1

36,0

42,1

38,4

-3,7

22,7
33,1

23,8
42,5

25,4
37,3

1,6
-5,2

20,5
28,2

24,1
31,2

23,0
24,8

-1,1
-6,4

71,6

71,6

72,5

0,9

70,5

69,6

62,7

-6,9

Bron: Eurofound (EWCS2010).
1
Verschil tussen de voor de werknemers van 50 jaar en ouder opgetekende resultaten en die voor de werknemers
van 30 tot 49 jaar.

Deze technologische veranderingen zijn niet de enige factoren die een vernieuwing van de
beroepscompetenties noodzakelijk maken. Een organisatorische verandering (bijvoorbeeld een
wijziging van de werkmethodes of een reorganisatie van het personeelsbestand) of een stap
vooruit in de beroepsloopbaan houden de verwerving van nieuwe kennis in.
De werknemers zijn zich bewust van de noodzaak om hun kennis bij te werken: in België is 72 %
van hen van mening dat hun baan de verwerving van nieuwe kennis inhoudt, een percentage dat
nauwelijks varieert naargelang van de leeftijd van de werknemers. In de EU zijn er
92 De verklaring zou deels kunnen schuilen in de hogere kostprijs van technologische veranderingen in de industrie, die

de frequentie ervan kan verlagen.
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verhoudingsgewijs minder ouderen die deze stelling onderschrijven. Daarentegen is een duidelijk
verschil vast te stellen naargelang van de uitgeoefende baan: verhoudingsgewijs zijn er duidelijk
meer bedienden die van mening zijn dat hun baan nieuwe kennis vereist dan arbeiders.
Terwijl de behoefte aan opleiding op alle leeftijden wordt erkend, lijken de ouderen te worden
beschouwd als minder open voor vernieuwing en verandering en lijken ze minder toegang te
krijgen tot opleidingen die ertoe zouden kunnen bijdragen hun arbeidsinzetbaarheid in stand te
houden of te verhogen. Volgens de Eurobarometer 378 (European Commission, 2012) worden,
binnen een geheel van aan de beroepsprestaties verbonden kwaliteiten, deze betreffende het
openstaan voor nieuwe ideeën en het beheersen van de technologie vaker in verband gebracht
met werknemers van jonger dan 55 jaar, terwijl kwaliteiten zoals een rijke ervaring, het vermogen
om alleen te beslissen en om problemen op te lossen en betrouwbaarheid veeleer aan ouderen
worden toegeschreven.
De feiten bevestigen dat ouderen minder deelnemen aan opleidingen. De verschillende enquêtes
waarmee de toegang van volwassenen tot opleidingen kan worden gemeten, tonen aan dat de
participatiegraad daalt naarmate de leeftijd toeneemt.
Zo blijkt uit de EWCS dat de werknemers ouder dan 50 jaar zowel in België als gemiddeld in de EU
in 2010 een beperktere toegang tot opleidingen hadden dan de werknemers van de
tussenliggende leeftijdscategorie (30-49 jaar), ongeacht of het door de werkgever gefinancierde
opleidingen betrof of opleidingen op het terrein. Er is daarentegen geen uitgesproken verschil
voor de door de werknemer gefinancierde opleidingen.

Grafiek 31 - Toegang van de werknemers tot opleidingen in de afgelopen twaalf maanden
(procenten van het totaal, 2010)

Bron: Eurofound (EWCS).
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De resultaten van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) voor België bevestigen dat de
deelname aan opleidingsactiviteiten beperkter is voor de oudere bevolkingsgroepen: in 2010
bedroeg het aandeel van de personen die in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête
hadden deelgenomen aan minstens één binnen of buiten93 het reguliere onderwijs
georganiseerde opleidingsactiviteit of een methode voor zelfstudie hadden gebruikt94 28 % voor
de personen van 25 tot 34 jaar, maar slechts 12 % voor de personen van 55 tot 64 jaar. Deze
deelname is bovendien des te geringer naarmate de personen verder van de arbeidsmarkt
verwijderd zijn. Zo nam 22,4 % van de werkende 55-64-jarigen aan ten minste een van de
hierboven vernoemde activiteiten deel, tegenover 13,5 % bij de werkzoekenden en 6,3 % bij de
inactieve personen binnen deze leeftijdsgroep.
Uit de gegevens van de RVA blijkt duidelijk dat het aantal uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen dat vrijgesteld is van inschrijving als werkzoekende om een beroepsopleiding te volgen
inderdaad vrij beperkt blijft bij de werklozen van 50 jaar en ouder. In 2010 waren dat er 1.314, of
slechts 1,2 % van de werklozen in deze leeftijdsgroep. Diegenen die zijn vrijgesteld omdat zij
opnieuw gaan studeren of een andere vorm van opleiding gaan volgen, zijn nog minder talrijk,
namelijk 347 personen of 0,3 % van het totaal. Bij de werklozen onder de 50 jaar liggen deze
aandelen beduidend hoger: ze bedragen respectievelijk 8,1 % voor de personen die een
beroepsopleiding volgen (26 821 deelnemers) en 2,6 % voor diegenen die opnieuw gaan studeren
of een andere opleiding volgen (8 482 betrokken personen).
Het scholingsniveau lijkt evenwel beslissender te zijn dan de leeftijd voor de toegang tot
opleidingen. Binnen de werkende bevolking bedraagt de deelname aan opleidingen gemiddeld
39 % voor de hooggeschoolden, tegenover respectievelijk 21 en 12 % voor de midden- en
laaggeschoolden. Binnen eenzelfde scholingsniveau zijn er weinig verschillen naargelang van de
leeftijd. Zo volgde meer dan één op de drie hooggeschoolde werknemers van 55 tot 64 jaar een
opleiding, maar dat aandeel zakt tot minder dan één op de vijf bij de middengeschoolden en naar
slechts één op de tien bij de laaggeschoolden. De opgetekende daling van de participatiegraad
aan opleiding volgens leeftijd wordt derhalve vooral verklaard door het grotere aandeel van
lagergeschoolden bij de oudere werkenden. Zo vertegenwoordigen de laaggeschoolden bijna een
derde van de werkenden van 55 jaar en ouder, tegenover 27 % in de categorie 45-54 jaar en
respectievelijk 16,5 en 12,5 % in de categorieën 35-44 jaar en 25-34 jaar.

93 Opleidingen georganiseerd door de werkgever of door een externe opleidingsinstantie, seminaries, conferenties,

enz.

94 Deze indicator verschilt van die welke gewoonlijk wordt gebruikt om de deelname aan opleidingen te vergelijken op

internationaal niveau en die de toegang tot vorming of opleiding betreft in de vier weken voorafgaand aan de
telling. Omwille van de representativiteit werd het verkieslijk geacht de Belgische variant van de vragenlijst te
gebruiken.
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Grafiek 32 – Toegang tot opleidingen van personen van 25 tot 64 jaar in België
(procenten van de overeenstemmende bevolking, 2010)

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).

Het feit dat oudere werknemers minder deelnemen aan opleidingen hangt samen met een geheel
van factoren. In de eerste plaats gaat het om een gebrek aan investeringen vanwege de
werkgevers in een personeelscategorie die op eerder korte termijn de onderneming moet
verlaten, hoewel de selectie van de werknemers veeleer gebeurt op grond van het
scholingsniveau dan op basis van de leeftijd. Ook het beeld dat de werknemers zich zelf vormen
over het nut van de opleiding kan een reden zijn. Als de werknemers zich voldoende bekwaam
achten om hun dagelijkse taken uit te voeren, als zij door de aangeboden opleidingen de kwaliteit
van hun dagelijks werk of hun carrièremogelijkheden niet kunnen verbeteren, of als de
opleidingen niet zijn aangepast aan de leercapaciteiten van de oudere werknemers, dan bestaat
het risico dat zij er niet op ingaan.
De EWCS toont aan dat in België twee op de drie werkende 50-plussers vonden dat hun
competenties in 2010 helemaal overeenkwamen met hun verantwoordelijkheden; dit percentage
ligt hoger dan in de andere leeftijdscategorieën. Daarnaast is 27 % van hen van mening dat zij
over de nodige competenties beschikken om grotere verantwoordelijkheden te dragen, zodat zij
misschien minder gemotiveerd zijn om aanvullende opleidingen te volgen. Slechts 8 % van deze
leeftijdsgroep was van oordeel dat zij aanvullende competenties nodig hadden om hun functie te
kunnen uitoefenen. Er zijn relatief meer jongere werknemers die een tekort aan opleiding
toegeven (10 % bij de personen van 30-49 jaar, 12 % voor personen jonger dan 30 jaar). Het
aantal werknemers die vinden dat zij een aanvullende opleiding nodig hebben, ligt gemiddeld
lager in België (9,8 %) dan in de EU als geheel (13%).
Volgens diezelfde enquête lijkt opleiding meer als een middel te worden beschouwd om de
onmiddellijke arbeidsinzetbaarheid in plaats van de toekomstige inzetbaarheid te verbeteren: in
2010 erkende bijna 87 % van de opgeleide werknemers in België dat de gevolgde opleiding hun
manier van werken had verbeterd, maar slechts 54 % vond dat die opleiding hun
carrièrevooruitzichten had verbeterd. Voor de EU als geheel is het verschil minder opvallend,
want daar bedragen deze percentages respectievelijk 90 en 71 %. De Belgische gegevens
beklemtonen dat er meer jongere werknemers zijn die opleiding als een middel zien om op
beroepsvlak vooruit te komen. Meer bepaald was 65 % van de werknemers van jonger dan 30 jaar
191.

die een opleiding hadden gevolgd, van mening dat die opleiding hen van nut zou zijn voor hun
professionele vooruitgang, terwijl dat slechts bij minder dan de helft van de 50-plussers het geval
was.

Grafiek 33- Beeld van de werknemers over de afstemming van de competenties en het nut van
opleidingen
(2010)

Bron: Eurofound (EWCS).

De AES (Adult Education Survey) 95 die in 2008 in België werd uitgevoerd door de ADSEI betreft de
volwassenen van 25 tot 64 jaar en niet alleen de werkenden. Zoals de twee andere enquêtes
toont deze enquête aan dat zowel in België als in de rest van de EU de toegang tot opleidingen
voor de personen van 55 tot 64 jaar beperkter is dan voor de jongere generaties. Wat de formele
opleidingen betreft (namelijk de cursussen en opleidingen die afgerond worden met een erkend
getuigschrift en die vaak van lange duur zijn), dient evenwel te worden beklemtoond dat België,
samen met het Verenigd Koninkrijk, het land van de Unie is waar het verschil tussen de jongste en
de oudste generaties inzake de toegang tot opleidingen het minst uitgesproken is: terwijl België
bij de personen van 25-34 jaar op de zesde plaats staat inzake de participatiegraad aan dit type
opleiding (21,8 % tegenover 14,2 % in de EU), staat het bij de personen van 55-64 jaar als tweede
gerangschikt, met een participatiegraad van 7,4 % tegenover gemiddeld slechts 2 % in de EU. Wat
de niet-formele opleidingen betreft, is het verschil tussen de generaties inzake de toegang tot
95 Vijfjaarlijkse enquête die voor het eerst werd uitgevoerd in 2008 (proefproject). De resultaten van de tweede golf

betreffende de periode 2011-2012 zullen begin 2013 beschikbaar zijn.
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opleidingen meer uitgesproken in België dan in de EU: terwijl de participatiegraden bij de
personen van 55-64 jaar van dezelfde orde van grootte zijn (resp. 19,1 en 19,8 %), nemen er
duidelijk meer jonge Belgen aan dergelijke opleidingen deel dan hun Europese tegenhangers (44,4
tegenover 36,4 %).
De AES peilt daarnaast naar de redenen waarom volwassenen een opleiding volgen (meerdere
items mogelijk per antwoord). De vraag beperkt zich tot de informele opleiding, dit wil zeggen tot
de initiatieven die niet afgesloten worden met een diploma of een erkend certificaat, maar die
niettemin geapprecieerd wordt door de werkgever of een andere instelling. De opgetekende
resultaten bevestigen dat de oudere bevolking verhoudingsgewijs minder vaak de verbetering van
het dagelijks werk en van de carrièrevooruitzichten als reden voor de opleiding vernoemt dan de
jongere generaties (slechts 44 % bij de personen van 55-64 jaar, tegenover meer dan 65 % bij de
andere leeftijdsgroepen). Daarentegen zijn er verhoudingsgewijs meer ouderen die de uitbreiding
van hun kennis en vaardigheden in een domein vermelden als reden voor de opleiding. Een op de
vijf personen van 55 jaar of ouder vernoemt ook het genoegen om mensen te ontmoeten of
gewoon het leerplezier; deze sociale connotatie van opleidingen is minder verspreid bij de
jongeren (ongeveer 10 % van de respondenten). Opleidingen lijken daarentegen voor geen enkele
generatie een efficiënt beschermingsmiddel tegen ontslag te zijn, zelfs nog veel minder voor de
oudsten onder hen.

Tabel 23 - Redenen voor de deelname aan informele opleidingen bij de bevolking van 25 tot 64 jaar,
België
(procenten van de overeenstemmende bevolking die aan een opleiding heeft deelgenomen; de som van de
items is hoger dan 100 aangezien de respondenten meerdere redenen mochten vermelden; 2008)
25-34

35-54

55-64

Totaal

Om kennis en vaardigheden in een domein uit te
breiden

38,7

37,3

44,7

38,7

Om het werk beter uit te voeren of om de
carrièrevooruitzichten te verbeteren

72,6

65,4

44,4

64,4

Om kennis en vaardigheden te verwerven die
nuttig zijn in het dagelijks leven

32,3

28,5

30,1

29,8

Om andere mensen te ontmoeten of voor het
leerplezier

11,6

10,0

19,8

11,8

Verplicht om deel te nemen (bv. door de
werkgever, de VDAB, enz.)
Om een getuigschrift te behalen

30,3
9,5

22,5
8,2

18,1
5,0

24,1
8,1

13,8
4,5

8,4
1,9

3,3
1,4

9,2
2,6

4,4
2,4

3,4
1,4

0,9
2,1

3,3
1,9

Om de kansen te verhogen om werk te vinden of
van werk te veranderen
Om een eigen zaak op te starten
Om het risico om het werk te verliezen tot een
minimum te herleiden
Andere

Bron: ADSEI (AES).

Tot slot peilt de AES bij de volwassenen die geen opleiding hebben gevolgd hoewel zij dat wel
graag hadden willen doen, naar de redenen waarom zij niet hebben deelgenomen. De
voornaamste redenen (een enkel item mogelijk per antwoord) om niet deel te nemen waren, voor
het geheel van de bevolking, het tijdsgebrek door familiale verplichtingen (27 % van de gevallen)
en het feit dat de opleiding niet te combineren was met de werkuren (23 %). Deze redenen
193.

worden slechts weinig aangehaald door de personen van 55 tot 64 jaar (respectievelijk 15 en 3 %
van de antwoorden). Daarentegen riep een op de twee oudere personen een
gezondheidsprobleem of de leeftijd in als reden om geen opleiding te volgen (tegenover 11 % bij
de personen van 35-54 jaar en slechts 4 % bij de personen van 25-34 jaar). De ouderen schuiven
ook het feit naar voren dat zij niet zouden voldoen aan de voorwaarden of niet zouden
beschikken over de vereiste voorafgaande kennis (10 % van de gevallen, dit is het dubbele van de
bij de jongere bevolkingsgroepen opgetekende cijfers).Een van de hinderpalen inzake opleidingen
van oudere personen lijkt dus te schuilen in het negatieve beeld dat ze hebben van hun cognitieve
capaciteiten, vooral in een leersituatie. Het gebrek aan steun vanwege de werkgever wordt bij de
personen van 55-64 jaar slechts in 3 % van de gevallen aangehaald, tegenover 8 tot 11 % bij de
jongere bevolkingsgroepen.

Tabel 24 – Voornaamste hinderpaal voor het volgen van opleidingen bij de bevolking van 25 tot 64 jaar,
België
(procenten van de overeenstemmende bevolking die niet heeft deelgenomen aan een opleiding maar die
dat niettemin graag had willen doen, 2008)
Om gezondheidsredenen of omwille van mijn leeftijd
Ik had geen tijd door mijn gezinssituatie
Ik voldeed niet aan de voorwaarden, ik beschikte niet
over de vereiste voorafgaande kennis
De opleiding was te duur, ik kon mij die niet
veroorloven
Er was geen opleidingsaanbod binnen een
aanvaardbare afstand
De opleiding was niet te combineren met mijn
werkuren
Gebrek aan steun vanwege de werkgever
De gedachte om terug te keren naar school schrikte
mij af
Andere

25-34
3,6
33,8

35-54
11,1
27,0

55-64
50,8
14,9

Totaal
15,7
26,7

4,3

5,6

9,9

6,0

7,4

7,9

7,1

7,6

1,0

2,4

4,1

2,3

31,5
7,9

24,2
10,5

2,8
2,8

22,6
8,5

0,7
9,8

2,5
8,3

0,0
8,2

1,6
8,7

Bron: ADSEI (AES).

4.2.2.2. Opleidingsbeleid dat rekening houdt met de leeftijd96
De geleidelijke stijging van het scholingsniveau van de bevolking naarmate de beter opgeleide
bevolkingsgroepen ouder worden, zal zorgen voor voor een "natuurlijke" verbetering van het
aandeel oudere volwassenen dat toegang heeft tot opleidingen97. Dat neemt niet weg dat een
niet te verwaarlozen gedeelte van de volwassen bevolking - dat nog omvangrijker is bij de
laaggeschoolden - momenteel te weinig toegang heeft tot opleidingen en dat doelgerichte acties
zouden kunnen worden ondernomen om het menselijk kapitaal van deze personen te
ontwikkelen.

96 Dit deel is gebaseerd op een studie van de FOD WASO (SPF ETCS, 2006).
97 Rekening houdend met het feit dat wij een positieve wisselwerking bemerken tussen de deelname aan opleidingen

en het scholingsniveau.
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Zoals gezegd, variëren de cognitieve competenties naargelang van de leeftijd. Ook al
compenseren de volwassenen het verlies van een deel van hun capaciteiten door hun ervaring of
door compenserende strategieën toe te passen, toch zou het opleidingsbeleid aan
doeltreffendheid winnen indien het beter rekening zou houden met de bijzondere kenmerken van
oudere werknemers.
Financiële stimuli vormen zeker een van de in aanmerking te nemen opties om een
opleidingscultuur te bevorderen. Maar ook de opsporing van de behoeften, de context en de
kenmerken van de opleidingen bestemd voor werknemers die het loopbaaneinde zien naderen,
evenals de onderwijsmethodes en de methodes om de verworven kennis te evalueren, moeten
verbeterd worden.
Wij kunnen met name het volgende vermelden:
Op het vlak van de sfeer:
-

de volwassene in een leersituatie geruststellen (informele sfeer, ondersteuning, vragen
beantwoorden);
rekening houden met de specifieke visuele problemen (verlichting, leesbaarheid van de
ondersteunende documenten) en auditieve problemen (geluidsversterking,
achtergrondgeluiden dempen);
niet-relevante of afleidende neveninformatie zoveel mogelijk beperken (één iets tegelijk);
rekening houden met de verschillen inzake behoeften, interesses, capaciteiten.

Op het vlak van de organisatie:
-

schriftelijke media gebruiken (ouderen vertrouwen minder op hun geheugen dan
jongeren), gebruik maken van geheugensteuntjes en gedachteassociatie;
gevarieerd en kwaliteitsvol didactisch materiaal gebruiken (samenvattingen, tekeningen,
schema's);
verschillende leerstijlen hanteren die tegelijk gebruik maken van visuele, auditieve of
bewegende systemen (via aanraking, praktische toepassing);
hulp voorzien bij de geleidelijke kennisverwerking (opnieuw leren leren);
externe bijstand of coaching voorzien, die eventueel na de leersituatie wordt voortgezet.

Op het vlak van de inhoud:
-

de relevantie van de opleiding benadrukken: het is van essentieel belang het nut van de
opleiding uit te leggen opdat het personeel die zou aanvaarden;
de eerdere kennis en de verworven ervaring aanwenden om nieuwe competenties aan te
brengen;
weinig informatie tegelijkertijd geven;
zich beperken tot informatie die werkelijk van betekenis en van belang is voor de cursist;
de uiteenzetting illustreren met concrete voorbeelden die betekenisvol zijn voor de
cursist;
het memoriseren tot een minimum beperken.

Op het vlak van de tijdsduur
-

korte sessies voorzien die worden afgewisseld met tijd voor discussies en ontspanning;
onderbrekingen voorzien om vragen te beantwoorden;
meer leeruren voorzien, indien nodig met herhaling;
de tijdsdruk tot een minimum beperken.
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Op het vlak van de medewerking van de cursisten:
-

de cursisten ertoe aansporen hun eigen behoeften en capaciteiten te bepalen, zelf hun
doelstellingen vast te leggen, de leermethodes te gebruiken die hen het best passen;
het iedereen mogelijk maken op zijn of haar eigen tempo te leren, zelfstandig leren
aanmoedigen;
de sociale interactie en groepswerk aanmoedigen.

Op het vlak van de evaluatie van de verworven kennis:
-

de impact van fouten en de kans op falen zoveel mogelijk beperken;
veeleer evalueren op basis van projecten in plaats van op theoretische kennis;
de voorkeur geven aan vraaggesprekken waarin de cursisten hun problemen kunnen
aankaarten om de kennis te verwerken en zij over hun ambities kunnen vertellen;
regelmatig feedback geven over de geboekte vooruitgang;
de verworven competenties erkennen en valoriseren (competentiebalans, systeem voor
de erkenning van de verworven competenties).

Het leervermogen hangt ook in hoge mate af van de motivatie van de werknemers. Deze
motivatie vloeit voor een deel voort uit de arbeidsomstandigheden. Meer zelfstandigheid - voor
zover die niet leidt tot een te hoge mentale belasting -, grotere verantwoordelijkheden en betere
carrièrevooruitzichten houden een meer uitgesproken interesse voor het werk in en een grotere
motivatie om nieuwe competenties en kennis te verwerven.

4.2.3.

Naar een intergenerationeel competentiemanagementbeleid

De door de werknemers verworven competenties vertegenwoordigen een belangrijk menselijk
kapitaal voor de onderneming. Dit kapitaal moet worden gedeeld tussen de generaties om het
niet verloren te laten gaan wanneer de oudste werknemers met pensioen gaan.
Bovendien helpen maatregelen zoals het mentorschap of coaching mee om ervaren werknemers
aan het werk te houden voor zover zij genieten van een beter imago (sociale erkenning die
voortvloeit uit een betere integratie van nieuwe personeelsleden en aan een optimaal gebruik
van de kennis en ervaring van de oudere werknemers), van meer zelfstandigheid en grotere
verantwoordelijkheden. Deze drie factoren wegen door op het besluit om het pensioen te
vervroegen of uit te stellen.
Er dient evenwel te worden opgemerkt dat deze mentorfuncties niet zo vanzelfsprekend zijn.
Anciënniteit en knowhow volstaan niet. De competenties moeten immers nog kunnen worden
omgezet in ervaring die geschikt is om te worden doorgegeven. Het gaat er bijgevolg om een
manier van handelen uit te werken (mondeling, schriftelijk) en dit vereist een werkelijk vermogen
om deze handelswijze opnieuw in te zetten en ze naar andere contexten over te plaatsen. Een
kwaliteitsvolle mentor moet bijgevolg zijn ervaring opbouwen en bekrachtigen.
Om in België recht te hebben op de doelgroepvermindering98 die sinds april 2010 geldt ten
voordele van werknemers die als mentor optreden voor personen die een opleiding op de
werkvloer volgen99, moeten de mentors blijk geven van professionele en pedagogische
competenties. Zij moeten met name ten minste vijf jaar professionele ervaring hebben in het
beroep dat aangeleerd wordt in het kader van de stage of de opleiding en zij moeten in het bezit
98 De werkgever kan een vermindering van € 400 krijgen per mentor per groep van 5 stagedoende jongeren en van

400 opleidingsuren.

99 Stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs, jongeren met een leerovereenkomst, leerkrachten uit het secundair

onderwijs die een praktijkstage lopen, enz.
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zijn van een getuigschrift dat aantoont dat zij met vrucht een mentoropleiding hebben gevolgd, of
van een getuigschrift dat aantoont dat zij geslaagd zijn in een beoordeling ter validatie van hun
competenties als mentor, of van een pedagogisch diploma dat betrekking heeft op het beroep dat
wordt aangeleerd in het kader van de stage of de opleiding.
In dat kader streeft het mentorschap ernaar een toekomstige werknemer te verzekeren van de
nodige bekwaamheden om een bepaalde baan uit te oefenen. Het is evenwel mogelijk nog verder
te kijken en het mentorschap te beschouwen als "een instrument om de competenties te
verduurzamen die werden verworven door werknemers die de onderneming zullen moeten
verlaten. In dat geval heeft men het over 'erfmentorschap', waarbij wordt vermeden dat de
cultuur, de vaardigheden, de knowhow van een erkende professional verloren zouden gaan voor
zijn werkgemeenschap op het moment dat hij de onderneming verlaat" (Masingue B., 2010, in
Jolivet A., 2010, pagina 125). De onderneming dient dan de te verduurzamen competenties te
kiezen, die helemaal niet beperkt zijn tot enkel manuele vaardigheden, en het overdrachtsysteem
ervan op min of meer formele wijze te organiseren. Deze overdracht kan indien nodig overigens
worden voortgezet nadat de werknemer met pensioen is gegaan; dat kan aan de hand van een
specifiek contract en voor zover de voorwaarden om deze activiteit te combineren met een
pensioenuitkering vervuld zijn.
Er dient te worden opgemerkt dat de intergenerationele interactie die plaatsgrijpt binnen het
proces van de competentieoverdracht tal van voordelen oplevert voor de onderneming: de
vervanging van het personeel is beter georganiseerd, de banden die ontstaan tussen de
generaties verbeteren het vermogen om op veranderingen te reageren en om problemen op te
lossen (de ouderen geven hun vaardigheden door aan de jongeren, terwijl de jongeren de
ouderen vertrouwd maken met de nieuwe technieken), enz.

4.3. Arbeidsvoorwaarden
Dat werknemers zich niet in staat achten na een bepaalde leeftijd te blijven doorwerken is zowel
gebaseerd op het feit dat het lichamelijk en fysiologisch vermogen van - al dan niet werkende mensen geleidelijk verslechtert naarmate ze ouder worden, maar ook op de afmatting die ze
ervaren als gevolg van lichamelijke en psychische stressfactoren. De verlenging van de
beroepsloopbaan impliceert dus het voeren van een beleid om de gezondheid en het welzijn van
de werknemers te vrijwaren, met name via preventieve (beoordeling van de lichamelijke en
mentale last van de arbeid) en corrigerende (aanpassing van de arbeidsvoorwaarden)
maatregelen in de onderneming.

4.3.1.

Leeftijd en gezondheid100

Ondanks de voldoening die werken geeft (bezoldiging, sociale erkenning, persoonlijke identiteit),
ondervinden tal van oudere werknemers moeilijkheden om hun beroepsactiviteiten te verrichten.
Er zij meteen vermeld dat de verschillen ter zake tussen individuen uitermate belangrijk zijn,
ongeacht of ze afhankelijk zijn van de eigen kenmerken van de werknemer of van de context
waarin hij werkzaam is (aan het werk gerelateerde vereisten, de beklede functie, graad van
zelfstandigheid in de arbeidsorganisatie, enz.) Die interindividuele verschillen nemen doorgaans
toe met de leeftijd, want de levenservaring beïnvloedt het lichamelijk en psychisch vermogen:
hoe langer die ervaring, hoe groter de verschillen. Tevens dient te worden aangestipt dat
transversale studies inzake gezondheid een vertekening bevatten: de opgetekende verschillen
100 Dit deel is gebaseerd op een studie van de FOD WASO (SPF ETCS, 2006).
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meten immers deels een generatie-effect, dat naar gelang van het onderwerp van de studie min
of meer belangrijk kan zijn101.
Gelet op dat voorbehoud, wordt toch een verslechtering van een aantal capaciteiten, vooral van
lichamelijke aard, opgetekend, naarmate men ouder wordt.
Zo vermindert het cardiorespiratoir vermogen en de spiermassa, wat verklaart waarom de
zwaarte van een taak en de ermee gepaard gaande vermoeidheid, alsook de nodige
recuperatietijd, toeneemt met de leeftijd. Die ontwikkelingen zouden geen beduidende effecten
sorteren voor lichte en weinig repetitieve werkzaamheden. Wat de zware taken betreft,
daarentegen, kan de werklast de grenzen van het vermogen van de werknemers na een bepaalde
leeftijd te boven gaan. De gevolgen van dergelijke excessen mogen niet worden veronachtzaamd,
met name op lange termijn, want zulks kan een hoger risico inhouden op sommige problemen of
ziekten, of zelfs arbeidsongevallen.
Die risico's worden nog verzwaard door het opduiken van bepaalde visuele en auditieve
stoornissen (vooral indien ze niet worden verzorgd) en de vermindering van de waakzaamheid, de
reflexen en het reactievermogen bij een dringende situatie. De frequentie van een aantal ziekten
neemt trouwens toe met de leeftijd: cardiorespiratoire aandoeningen, osteo-articulaire pijn (rug,
nek, onderste en bovenste ledematen), maar ook depressieve periodes komen vaker voor bij
oudere generaties.
De geleidelijke verslechtering van de gezondheid naarmate mensen ouder worden is duidelijk
merkbaar in de bevolking. Ze komt tot uiting in een geringere tevredenheid over hun
gezondheidstoestand, zoals blijkt uit de Eurobarometer 378-publicatie betreffende actief ouder
worden. Terwijl gemiddeld 71 % van de Europeanen zich gemiddeld zeer tevreden toont over hun
gezondheidstoestand (78 % in België), daalt dat percentage aanzienlijk met de leeftijd, van 87 %
voor jongeren van 15 tot 24 jaar tot 72 % voor de 40-54-jarigen en slechts 55 % voor degenen van
55 jaar en ouder102. Er wordt eveneens een zij het minder uitgesproken afkalving opgetekend van
het aandeel van degenen die zeer tevreden zijn over hun vermogen om hun dagelijkse bezigheden
degelijk te verrichten, van 88 % voor degenen jonger dan 25 jaar tot 67 % voor de personen van
55 jaar en ouder.

4.3.2.

Arbeid en gezondheid : blootstelling aan risico's

De omstandigheden waarin mensen werken kunnen hun lichamelijk en psychisch welzijn
beïnvloeden. De herhaalde blootstelling aan lichamelijke risico's, maar ook aan werkdruk
gerelateerde stress en aan organisatorische en technologische veranderingen zijn immers van die
aard dat ze de gezondheidstoestand van de werknemers op korte of lange termijn kunnen
beïnvloeden.
Volgens de resultaten van de EWCS was in 2010 gemiddeld één Europese werkende op vier van
oordeel dat zijn baan een negatieve invloed uitoefende op zijn gezondheid. In België kwam dat
aandeel iets boven 20 % uit. In ons land varieert dat aandeel weinig met de leeftijd, in
tegenstelling tot wat in tal van andere lidstaten wordt opgetekend, waar jongeren over het
algemeen minder geneigd zijn een verband te leggen tussen hun arbeidsvoorwaarden en hun
gezondheid. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk denken de werkenden van 50 jaar en ouder het
minst dat hun werk een negatieve invloed heeft op hun gezondheid (respectievelijk 10 en 15 %),
101 Het sneller ontdekken van een aantal problemen en het in de loop van de jongste decennia gevoerde beleid inzake

volksgezondheid zijn immers in staat de algemene gezondheidstoestand van de jongere generaties, in vergelijking
met de ouderen, aanzienlijk te wijzigen.
102 De opsplitsing volgens leeftijd is niet beschikbaar op het niveau van de lidstaten
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terwijl dat percentage in de nieuwe lidstaten schommelt tussen 30 en 50 %. In België beliep het
22 %.
Grafiek 34 - Werkenden die van oordeel zijn dat hun werk hun gezondheid - voornamelijk
negatief -beïnvloedt
(procenten van het totaal, 2010)

Bron: Eurofound (EWCS).

Dat het aandeel van de Belgische werkenden die van oordeel zijn dat hun gezondheidstoestand
bedreigd wordt door het uitgeoefende werk geringer is, komt wellicht deels omdat ze - zoals blijkt
uit de resultaten van het aan de EAK van 2007 toegevoegde ad-hocbijvoegsel betreffende
arbeidsongevallen en aan het werk gerelateerde gezondheidsproblemen -, gemiddeld minder dan
hun Europese tegenhangers worden geconfronteerd met risico's die hun lichamelijke gezondheid
of hun psychisch welzijn in het gedrang kunnen brengen. Gemiddeld in de EU verklaarde 40 % van
de werkenden blootgesteld te zijn aan een of andere vermelde fysieke factor (chemische
producten, stof, rook en gas; geluid en trillingen, moeilijke werkhoudingen en -bewegingen;
gevaar voor arbeidsongevallen), dat is dubbel zoveel als het in België opgetekende percentage.
Voor de genoemde psychologische factoren (pesterijen; geweld; werkdruk), bedroegen die
percentages 26 % in de EU en 15 % in België.
In ons land worden maar weinig verschillen volgens de leeftijd van de werknemers opgetekend,
behalve de blootstelling aan chemische producten, stof, rook en gas, die beduidend afneemt
naargelang de leeftijd stijgt, en de druk in verband met het arbeidsritme en de werklast, die
aanzienlijk toeneemt met de leeftijd en een hoogtepunt bereikt voor de werknemers van 45 tot
54 jaar en daarna ietwat daalt. Dat type stress kan immers verminderen wanneer de werknemers
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meer zelfstandigheid verwerven bij het regelen van hun werk (bepalen van de prioriteiten,
arbeidsduur). Die hypothese kan aan de hand van de EAK evenwel niet worden gevalideerd.

Grafiek 35 - Blootstelling aan factoren die de fysieke of de mentale gezondheid van de werknemers
beïnvloeden, België
(procenten van het totaal van de werknemers, 2007)

Bron: EC (EAK, microgegevens, ad-hocmodule 2007).

Ook de EWCS concludeert dat oudere werkenden over het algemeen minder dan jongeren
blootgesteld zijn aan sommige risico's, met name die van lichamelijke aard. Het aandeel van
werkenden van 50 jaar en ouder die voor hun werk gedurende minstens een kwart van de tijd
personen of zware lasten moeten optillen of verplaatsen was in 2010 kleiner dan voor de
generatie werknemers van 30 tot 49 jaar. Ook was er voor de personen van 50 jaar en ouder
minder blootstelling aan repetitieve bewegingen met de hand of met de arm . Daarentegen
worden tussen ouderen en jongeren weinig verschillen opgetekend wat betreft de (herhaalde)
blootstelling aan pijnlijke of vermoeiende werkhoudingen.
De geringere blootstelling van oudere werkenden aan de beschouwde lichamelijke risico's zou
slechts schijnbaar kunnen zijn. Zulks zou immers kunnen worden verklaard door de geleidelijke
heroriëntering van degenen die lastig werk verrichten naar minder lastige functies, naarmate hun
gezondheidstoestand verslechtert. De resultaten betreffende die bevolkingsgroep zouden dan de
afspiegeling zijn van personen die minder zijn blootgesteld aan of meer weerstand hebben tegen
de risicofactoren, wat de resultaten zou vertekenen.
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Tabel 25 - Blootstelling aan lichamelijke risico's, per leeftijdsgroep
(procenten van het totaal, 2010)

Onderworpen aan pijnlijke en
vermoeiende houdingen
- (bijna) de hele tijd
- tussen ¼ en ¾ van de tijd
Personen optillen of verplaatsen
(ten minste ¼ van de tijd)
Zware lasten dragen of
verplaatsen (ten minste ¼ van de
tijd)
Repetitieve bewegingen met de
hand of de arm uitvoeren
- (bijna) de hele tijd
- tussen ¼ en ¾ van de tijd

EU
Minder
dan 30
jaar

Van 30
tot 49
jaar

50 jaar
en
ouder

Verschil
inzake
blootstelling1

België
Van 30 50 jaar
tot 49
en
jaar
ouder

Verschil
inzake
1
blootstelling

Minde
r dan
30
jaar

15,0
30,6

14,5
28,8

13,9
30,8

-0,6
2,0

14,2
30,7

16,4
30,3

15,5
31,5

-0,9
1,2

10,2

11,2

8,3

-2,9

9,5

8,9

8,4

-0,5

38,2

31,6

26,9

-4,7

38,1

32,7

31,6

-1,1

41,7
30,9

38,4
32,4

35,2
28,5

-3,2
-3,9

33,8
29,9

33,7
30,2

30,6
31,6

-3,1
1,4

Bron: Eurofound (EWCS).
1
Verschil tussen het risico opgetekend voor de personen van 50 jaar en ouder en dat opgetekend voor de 30-49jarigen, in procentpunt.

Hoewel ze minder blootgesteld zijn aan de risicofactoren die hun fysieke gezondheid en hun
mentaal welzijn beïnvloeden, zijn er, volgens de resultaten van het EAK-ad-hocbijvoegsel met
betrekking tot arbeidsongevallen en aan het werk gerelateerde gezondheidsproblemen van 2007,
meer werknemers die aan het einde van hun loopbaan gezondheidsproblemen in verband met
het werk vermelden. Gemiddeld vermeldden in België 3,2 % van de arbeidskrachten103 een
arbeidsongeval in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête. Dat percentage is volledig
vergelijkbaar met het EU-gemiddelde. De kans op andere gezondheidsproblemen die verband
houden met het werk maar niet het gevolg zijn van een ongeval (ziekte, arbeidsongeschiktheid,
lichamelijke of mentale problemen) is beduidend groter: 11,7 % van de bevraagde personen in
België vermeldden dat type probleem, tegen 8,6 % in de EU.
De aan het werk gerelateerde gezondheidsproblemen oefenen in meer of mindere mate een
invloed uit op het privéleven. In ons land is nagenoeg de helft van mening dat die invloed beperkt
is, terwijl iets minder dan een op vijf, daarentegen, preciseert dat hij niet onaanzienlijk is.
Het is interessant de met het werk verband houdende gezondheidsproblemen op te splitsen naar
leeftijdsgroep. In België wordt, net als gemiddeld in de EU, opgetekend dat het aantal door
arbeidsongevallen getroffen werkenden afneemt met de leeftijd. Het is dus mogelijk dat zij,
naarmate ze ouder worden en steeds meer beroepservaring verwerven, bekwaamheden
ontwikkelen om ongevallen te vermijden104. Maar het is ook mogelijk dat ouderen minder
vertegenwoordigd zijn in de meest risicovolle banen, omdat ze andere functies gingen invullen of
de arbeidsmarkt al verlaten hebben. Het aandeel werkenden die door het werk veroorzaakte of

103 Personen die op het ogenblik van de enquête aan het werk waren en personen die tijdens de twaalf maanden

ervoor een baan hadden, ook al zijn ze werkloos op het ogenblik van de enquête.

104 Er moet worden opgemerkt dat de afwezigheden langer zijn en de gevolgen belangrijker zijn bij oudere werknemers

(SPF ETCS, 2006, blz.91).
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verergerde gezondheidsproblemen opgeeft, daarentegen, neemt toe met de leeftijd en betreft
ruim 13 % van de werknemers van 45 jaar en ouder.

Grafiek 36 - Werkenden die het slachtoffer geweest zijn van arbeidsongevallen of die door het werk
veroorzaakte of verergerde gezondheidsproblemen tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de enquête
gemeld hebben, België
(procenten van de overeenstemmende bevolking, 2007)

Bron: Eurostat (EAK, microgegevens, ad-hocmodule 2007).

Het moet worden aangestipt dat het aandeel van mannen met dat soort problemen in België nog
toeneemt voor de generatie van 55 tot 64 jaar terwijl het bij vrouwen stabiel blijft. Het verloop
verschilt ook volgens het uitgeoefende beroep: leidinggevenden en personen met intermediaire
functies, alsook bedienden en verkopers, zijn over het geheel genomen beter beschermd tegen
problemen gerelateerd aan het werk, maar voor de oudste generaties worden uiteenlopende
ontwikkelingen opgetekend. De risico's zijn al met al het grootst voor de (minder geschoolde)
manuele functies, in het bijzonder voor de werkenden jonger dan 45 jaar.
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Grafiek 37 - Werkenden die tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de enquête aan het werk
gerelateerde gezondheidsproblemen melden, in België
(procenten van de overeenstemmende bevolking, 2007)

Bron: Eurostat (EAK, microgegevens, ad-hocmodule 2007).

4.3.3.

Preventiebeleid

De gezondheidsproblemen van de werknemers hebben gevolgen voor de ondernemingen. Indien
hun arbeidsvermogen erdoor wordt beperkt, kan hun productiviteit eronder lijden. Indien de
problemen ernstiger blijken te zijn, kunnen ze min of meer langdurige afwezigheden tot gevolg
hebben. Die brengen meer kosten voor de werkgever met zich, niet enkel als gevolg van de
financiële lasten die ze inhouden, maar ook door de desorganisatie in termen van human
resources die eruit voortvloeit.
Volgens de EWCS van 2010 zou nagenoeg een werkende op twee (47 %) in België een
arbeidsonderbreking als gevolg van een gezondheidsprobleem hebben meegemaakt. Voor de EU
beloopt dat aandeel 43 %. Vooral voor de korte afwezigheden (van 1 tot 15 dagen) scoort België
slechter dan het Europese gemiddelde. In ons land zijn de afwezigheden proportioneel talrijker
voor vrouwen dan voor mannen. De ongeschoolde werknemers worden eveneens meer getroffen
dan de geschoolde. Wat betreft de leeftijdsgroepen, wordt een geringer absenteïsme vastgesteld
bij de werknemers van minder dan 30 jaar (44 %) dan bij oudere werknemers. Hoewel de mate
van afwezigheid om gezondheidsredenen al met al gelijk is voor de 30-49-jarigen en voor de
personen van 50 jaar en ouder (48%), laat de laatstgenoemde groep een groter percentage
langdurige afwezigheden optekenen, waardoor het productieproces des te meer wordt verstoord.
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Grafiek 38 - Ziekteverzuim op het werk tijdens de laatste 12 maanden1
(procenten van het totaal, 2010)

Bron: Eurofound (EWCS).
1
In de classificatie volgens beroep stemmen de ongeschoolde arbeiders overeen met de werkenden geregistreerd
onder de ISCO88-codes 8 en 9 (zie bijlage 1), de geschoolde arbeiders met de codes 6 en 7, de ongeschoolde
bedienden met de codes 4 en 5 en de geschoolde bedienden met de codes 1, 2 en 3. De militairen (code 0) werden
buiten beschouwing gelaten.

De enquêtes die SD Worx (2012a) jaarlijks houdt bij een ruim staal van ondernemingen in België
tonen tevens aan dat de graad van afwezigheid105 van korte duur in 2011 weliswaar stabiel
gebleven is op 2,44%, maar dat het ziekteverzuim van langer dan een maand sinds 2008 een
opwaartse tendens vertoont. De graad van langdurige afwezigheid is gestegen van 1,56 % in 2008
tot 2,29 % in 2011 (+0,73 procentpunt). De stijging van het langdurig ziekteverzuim is aanzienlijk
groter bij 50-plussers: het is toegenomen met 0,90 procentpunt voor de 50-54-jarigen en met
respectievelijk 1,56 en 1,99 procentpunt voor de 55-59-jarigen en de personen van 60 jaar en
ouder. Het langdurig ziekteverzuim van die twee laatste leeftijdsgroepen bedroeg 4,13 % in 2011.
Ter verklaring van dat verloop voert SD Worx een variabele combinatie van factoren aan:
vergrijzing van de populatie van de werknemers, arbeidsvoorwaarden, lichamelijke en mentale
last gerelateerd aan het werk, stress, burn-out, demotivering, onvoldoende erkenning, gebrek aan
vertrouwen in het management en hun meerderen, verschil van mening met betrekking tot de
visie en de strategie van de organisatie, enz.
De arbeidsvoorwaarden vertegenwoordigen derhalve een bepalende factor voor de lichamelijke
en mentale gezondheid op het werk en de werkgevers beschikken over een reële
manoeuvreerruimte om ze te verbeteren. De wijzigingen kunnen op individueel niveau worden
105 De afwezigheidsgraad relateert het totale aantal dagen afwezigheid aan het totale aantal theoretische arbeidsdagen

in een organisatie in de loop van een jaar.
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aangebracht - door de ergonomie van de werkpost te verbeteren of door een te sterk
blootgestelde werknemer te verplaatsen naar een werkplek met geringer risico wanneer
indicaties van professionele afmatting werden waargenomen -, maar moeten vooral worden
ondernomen op collectief niveau, door een preventiebeleid te voeren (vroegtijdig ontdekken van
de risico's en problemen, met name via de arbeidsgeneeskunde), door maatregelen te nemen
inzake de aanpassing van de productieprocessen en inzake loopbaanmanagement waarbij, voor
alle werknemers van de onderneming, rekening wordt gehouden met de leeftijd.
In België heeft het Ervaringsfonds106 een expertise ontwikkeld in het uitwerken van een beleid
inzake human resources ten gunste van de oudere werknemers. Zijn missie bestaat erin « een
bijdrage te leveren tot het verhogen van de tewerkstellingsgraad van de oudere arbeidskrachten in
België, door de actoren uit de arbeidsmarkt aan te zetten tot het aanpassen en verbeteren van de
arbeidsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en de arbeidsorganisatie, via het verlenen van advies
en toekennen van toelages volgens de fungerende regelgeving, via het voeren van
sensibiliseringscampagnes, via het actief meewerken aan de aanpassingen van de betreffende
regelgeving »107.
Concreet komt die missie erop neer sensibiliseringscampagnes te voeren met betrekking tot de
problematiek van de vergrijzing in het arbeidsmilieu, de regelgeving betreffende de subsidies te
bevorderen, de door de ondernemingen ingevoerde projecten te onderzoeken en eventueel
premies toe te kennen.
Het sleutelconcept waarrond de door het Fonds ondersteunde projecten draaien berust op het
arbeidsvermogen, dat is het evenwichtspunt tussen de werknemer (zijn gezondheid, zijn kennis
en zijn bekwaamheden, zijn motivering) en de werkomgeving (veiligheid, ergonomie, fysieke en
psychosociale vereisten van de functie). Aangezien die twee pijlers voortdurend evolueren,
verschuift ook het evenwichtspunt voortdurend; zo niet dreigt de werknemer zijn arbeidsplaats
voortijdig te verlaten.
Het is bijgevolg van belang in een eerste fase het arbeidsvermogen te meten, alvorens de situatie
te analyseren en mogelijkheden voor verbetering voor te stellen. De FOD WASO heeft bijgevolg
een instrument voor het meten van het arbeidsvermogen ontwikkeld, de VOW/QFT (Vragenlijst
over werkbaarheid/Questionnaire sur les facultés de travail), die bekrachtigd werd door een team
onderzoekers van de ULB. Dat instrument berust op de WAI (Work ability index) ontwikkeld door
de onderzoekers van het Finnish Institute of Occupational Health108. Het is evenwel vollediger dan
de WAI, die voornamelijk gebaseerd is op het lichamelijke arbeidsvermogen (gezondheid,
lichamelijke vereisten van het werk, arbeidsongevallen en ziekteverzuim). De VOW/QFT bestaat
uit verschillende modules die respectievelijk betrekking hebben op de psychosociale factoren
(arbeidsritme, stress, change management, onzekerheid over de vastheid van betrekking,
motivering), de lichamelijke vereisten van het werk (blootstelling aan verschillende risicofactoren
zoals geluid, trillingen, langdurig werken op een scherm, enz.), de veiligheidsaspecten
(arbeidsongevallen, preventiebeleid, enz.), de gezondheid van de werknemer (ervaren
gezondheidstoestand, pijn, ziekteverzuim, enz.), het arbeidsvermogen (passende bekwaamheden,
reacties op het onverwachte, beoordeling van de veranderingen van de arbeidssnelheid in de loop
van de afgelopen vijf jaar, van het reactievermogen met betrekking tot veranderingen, van de
motivering en van de gezondheidstoestand, enz.) en de voornemens met betrekking tot de
106 De wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers bepaalde de

instelling van een Fonds voor de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden, beter bekend onder de
naam Ervaringsfonds, waarvan het bestaan voortvloeit uit het uitvoeringsbesluit van 30 januari 2003, uit de
programmawet van 27 december 2004 en uit het KB van 1 juli 2006. Dat Fonds maakt het mogelijk de door de
ondernemingen/ sectoren ten gunste van oudere werknemers van minstens 45 jaar voorgelegde projecten tot
verbetering van de arbeidsvoorwaarden financieel te ondersteunen.
107 SPF ETCS (2010).
108 Tuomi K., J. Ilmarinen, A. Jahkola, L. Katajarinne, A. Tulkki (1998), Work Ability Index, 2nd revised edition,.
Occupational Health Care 19, Helsinki (Finnish Institute of Occupational Health), Finland.
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voortzetting van de beroepsloopbaan. Het Ervaringsfonds staat evenwel het hanteren van andere
meetinstrumenten toe109, voor zover die erkend zijn.
Het initiatief kan worden genomen door individuele ondernemingen of door sectoren. De door de
ondernemingen ingediende aanvragen om subsidiëring kunnen betrekking hebben op een of
meer van de hiervoor beschreven fasen; meting, diagnose110 of verbetering van de werkbaarheid.
Van hun kant gaan de sectoren een samenwerkingsprotocol aan111, dat de uitgangspositie
preciseert, de te halen doelstellingen (geplande acties, aantal bedoelde werkgevers en
werknemers), de ingezette middelen en de nodige subsidies.
In 2010 werden 332 aanvragen om subsidiëring ingediend bij het Ervaringsfonds: 268 waren
afkomstig uit Vlaanderen, 48 uit Wallonië en 16 uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eén
aanvraag op vijf kwam uit de sector "stoffering en houtbewerking" (PC 126), 12 % uit het
bouwbedrijf (PC 124), 10 % uit het PC 218 voor de bedienden en 8 % uit de
gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330). Ruim de helft van de aanvragen werden ingediend
door kmo's, waar de invoering van dergelijke maatregelen tot verbetering van de
arbeidsvoorwaarden nochtans moeilijker is dan in de grote ondernemingen, die profiteren van
schaalvoordelen. De meeste projecten (172) zijn toegespitst op de verbeteringsfase en gaan
voorbij aan de fase van de meting en/of de diagnose; een vijftigtal projecten omvatten evenwel
een meting van het arbeidsvermogen.
In hetzelfde jaar bracht de overheid een positief advies uit voor 288 aanvragen om subsidiëring.
Ze betroffen samen 8 048 werknemers. Van de goedgekeurde projecten hadden 63 % betrekking
op ergonomische aanpassingen (aanpassing van de werkplek of van de werksituatie om de
lichamelijke vereisten en de monotonie en het repetitieve karakter van een functie te
verminderen), 19 % op een verandering van functie (totale of gedeeltelijke overschakeling op een
lichtere functie), 10 % op de ontwikkeling van bevoegdheden (teneinde de werknemer in staat te
stellen zich aan te passen aan een veranderend werkkader) en 8 % op een wijziging van de
arbeidsorganisatie (verandering van de arbeidstijd of van de werkplek). Het bedrag van de
toegekende subsidies is variabel (ze nemen toe met de omvang van de onderneming en het
aantal betrokken werknemers); in 2010 beliep het gemiddeld toegekende bedrag € 17.716 en het
hoogste bedrag € 139.036. De betaling vindt pas plaats na de verwezenlijking van het project (dat
minstens een jaar en soms twee jaar duurt) op basis van stavingsstukken en een controle door de
overheid.
Het jaarverslag 2010 van het Ervaringsfonds (SPF ETCS, 2010) haalt enkele voorbeelden aan van
projecten die een toelage kregen.
- een onderneming die wagens verkoopt heeft enkele vestigingen overgenomen. Deze
uitbreiding leidt tot meer werk en de werknemers ouder dan 45 jaar klagen hierover. Er wordt
een formele competentieoverdracht doorgevoerd: de betrokken werknemers volgen een
opleiding "train the trainer" en besteden vervolgens 8 uur per maand per werknemer en dat
gedurende 10 maanden aan het overbrengen van hun kennis aan de jongere collega's.
Tegelijkertijd worden nieuwe investeringen uitgevoerd om de zwaarste handelingen te
verlichten (hefbrug, rembank en schokbrekersbank);

109 Er zijn tal van instrumenten voor het meten van het arbeidsvermogen. Naast de WAI (work ability index) kan

bijvoorbeeld worden verwezen naar de COPSOQ (COPenhaguen Psychosocial Questionnaire), een op internationaal
niveau steeds vaker gehanteerd instrument dat in 2009 in Vlaanderen in de overheidssector werd uitgeprobeerd.
110 Ook voor dat aspect worden werkmethodes ter beschikking gesteld van de ondernemingen, met name de methode
DEPARIS (DEpistage PARticipatif des RISques) en de methode SOBANE (Screening, OBservation, ANalyse, Expertise),
die de ontwikkeling van een dynamisch risicobeheersingsplan en een overlegcultuur in de onderneming bevorderen
(SPF ETCS, 2007).
111 In 2010 liepen vijf samenwerkingsprotocollen in de sectoren hout, bedienden uit de textiel, arbeiders uit de textiel,
bouwnijverheid en EWETA (federatie van beschutte werkplaatsen van Wallonië).
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- een onderneming uit de metaalbouw ondervindt problemen om bekwaam personeel aan te
werven als gevolg van het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Om haar ouder
wordende competente werknemers aan het werk te houden, voert de firma een risicoanalyse
uit en besluit ze tot ergonomische aanpassingen van de zwaarst belaste werkposten
(draaibeweging van de romp en schouders wordt vermeden door een nieuwe technische
uitrusting, de betrokken werknemers krijgen een vorming over het juiste gebruik van de
machines en het aannemen van de juiste houding om hun rug en schouders te beschermen);
- een ziekenhuis besluit een informaticasysteem voor de archivering van documenten in te
voeren in een dienst die tot dan toe manueel werkte. Het dagelijks werk wordt op termijn
minder zwaar, maar vereist een opleiding voor de werknemers van wie sommigen geen enkele
ervaring hebben met informatica. Dit brengt aanzienlijke stress met zich mee. Er wordt een
project opgestart dat oudere werknemers toelaat mee te zijn met de technologische
ontwikkelingen van hun beroep: het voorziet een theoretische en praktische
informaticaopleiding en coaching na afloop van deze opleiding.
Het Ervaringsfonds maakt werkgevers en werknemers tevens bewust van het bestaan van de
premie voor het overstappen naar lichter werk112, die in 2010 werd ingevoerd voor werknemers
van minstens 50 jaar oud die op eigen verzoek overstappen van werk dat ze zwaar achten en dat
ze sinds ten minste vijf jaar verrichten naar een functie die beter aan hun capaciteiten
beantwoordt. Om in aanmerking te komen voor de uitkering moet de verandering gebeuren bij
dezelfde werkgever en inkomensverlies met zich brengen. Die premie neemt de vorm aan van een
door de RVA uitgekeerde maandelijkse uitkering die toeneemt met de leeftijd113. Het succes van
die nog recente en allicht weinig bekende maatregel is uitermate gering: in 2011 maakten maar
9 werknemers er gebruik van.

4.4. Arbeidsorganisatie
Er bestaat een nauw verband tussen het vergrijzingsproces op het werk en de manier waarop
ondernemingen zijn georganiseerd. Het vermogen van een persoon om te vergrijzen op het werk
hangt immers niet alleen af van het type van vereiste competenties en de
productieomstandigheden, maar ook van de zwaarte van de arbeidsorganisatie die - in mindere of
meerdere mate - ruimte laten voor individuele en gezamenlijke strategieën waarmee de
werknemers de productiviteits- en kwaliteitseisen proberen te verenigen met de noodzakelijke
bescherming van hun gezondheid en privéleven.
Dit gedeelte overloopt bepaalde organisatiewijzen van het werk, in het bijzonder de atypische
werkschema's en het deeltijdwerk, evenals de ingevoerde/in te voeren strategieën ter
bevordering van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

4.4.1.

Oudere werknemers en atypische arbeidstijden

Het vermogen van de werknemers om arbeid en gezin met elkaar te verzoenen is een van de
factoren inzake arbeidsvreugde. Niet alle werknemers beschikken evenwel over de mogelijkheid
om hun arbeidstijden aan te passen aan hun eigen verplichtingen. In sommige ondernemingen
leggen de productievereisten arbeidstijden op waarvan niet kan worden afgeweken, soms met
inbegrip van nacht- en weekendwerk.
112 Programmawet van 22 december 2008, uitvoeringsbesluit van 27 april 2010.

113 € 79,60 gedurende 12 maanden voor de werknemers jonger dan 55 jaar, € 106,11 gedurende 24 maanden voor de

werknemers van 55 tot 57 jaar, € 132,65 gedurende 36 maanden voor de werknemers van 58 jaar en ouder.
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De EWCS van 2010 geeft aan dat 55 % van de werknemers in België werkzaam zijn volgens een
door de onderneming opgelegde arbeidsregeling; dat percentage is licht toegenomen sinds de
EWCS van 2005, maar blijft niettemin onder dat welk werd opgetekend op het niveau van de EU,
namelijk 59 %. Het aantal werknemers dat zijn werktijden volledig vrij kan bepalen ligt eveneens
iets lager in ons land. Daarentegen zijn er proportioneel meer werknemers die een flexibel
uurrooster hebben en die hun werkschema kunnen kiezen uit een aantal uurroosters.
Net als in de EU, is de mate waarin de werknemers vrij hun arbeidstijden kunnen kiezen groter
naarmate ze ouder zijn. Zo neemt het aandeel van de werknemers dat zijn werkschema volledig
autonoom bepaalt toe van 8 % bij de personen van minder dan 30 jaar oud tot 17 % bij de 30-49jarigen en tot 22 % bij de werknemers van 50 jaar en ouder. Het aandeel van degenen met een
flexibel uurrooster is eveneens iets hoger in die laatste leeftijdsgroep.

Grafiek 39 - Arbeidstijden : tussen opgelegd en keuze van de werknemer
(procenten van het totaal, 2010)

Bron: Eurofound (EWCS, 2010).
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Mogen thuiswerken als loontrekkende is, net als de mogelijkheid om zijn arbeidstijden te kiezen,
een vorm van vrijheid die door sommige ondernemingen wordt toegestaan en waardoor arbeid
en gezin beter met elkaar kunnen worden verzoend. Daardoor kunnen immers tijdverlies en
vermoeidheid als gevolg van het af te leggen traject tussen de woonplaats en de werkplek worden
vermeden. Ook in dat kader lijkt de werknemer in België een grotere manoeuvreerruimte te
genieten dan gemiddeld in de EU. Volgens de EAK waren er in 2010 5,6 % werknemers die
geregeld thuiswerkten, dat is nagenoeg tweemaal zo veel als in de EU. Dat percentage lag
niettemin nog beduidend hoger in Luxemburg, Frankrijk en Denemarken, waar de grens van 8 %
werd overschreden. In België wordt er geen verschil inzake toegang tot die arbeidsregeling
opgetekend volgens de leeftijd van werknemers, uitgezonderd voor de 15-24-jarigen, van wie er
de helft minder gebruik van maken. In de EU, daarentegen, wordt een aanzienlijke stijging
opgetekend met de leeftijd; nagenoeg 4 % van de 55-64-jarigen werken er thuis, tegen 2% van de
25-34-jarigen.
Dat de oudere werknemers over meer vrijheid blijken te beschikken bij het bepalen van hun
arbeidstijd en dan ook proportioneel minder vaak onderworpen zijn aan verplichte uurroosters
(afhankelijk van de vereisten van hun onderneming of van de productie) kan het gevolg zijn van
een selectievertekening. Bij de oudere werknemers zijn er meer kaderleden en leidinggevende
personen; deze beschikken over meer vrijheid om hun arbeidstijden te bepalen (volgens de EWCS
van 2010 verklaarden iets meer dan 40 % van de geschoolde bedienden dat hun werkschema
opgelegd wordt door de onderneming, tegen ruim 60 % voor de andere beroepen en zelfs meer
dan 70 % voor de ongeschoolde arbeiders). Het aandeel aan de striktste verplichtingen (inzake
lichamelijke zwaarte van de taken of onregelmatige arbeidstijden) onderworpen werknemers is
daarentegen geringer in de leeftijdsgroep tussen 55 en 64 jaar, want een gedeelte van hen
hebben gekozen voor soepeler uurroosters of hebben wellicht de arbeidsmarkt voortijdig
verlaten.
Het is immers zo dat de oudste werknemers proportioneel minder voorkomen in de
arbeidsvormen met atypische arbeidstijden, zoals ploegenarbeid, avond-, nacht- of weekendwerk.
Volgens de resultaten van de EAK voor België waren in 2010 5 % van de werknemers van 55 tot
64 jaar werkzaam in twee of meer ploegen of in het kader van een afwijkende of onderbroken
werkregeling, terwijl dat aandeel ruim 8 % bedraagt voor de jongere generaties en zelfs nagenoeg
10 % voor de jonge werknemers van 15 tot 24 jaar. Ploegenarbeid is echter beduidend minder
verspreid in ons land (gemiddeld 8,3 %) dan in de EU, waar het 17,3 % van de werknemers betreft.
Van de oudsten onder hen zijn nog 13 % werkzaam in ploegenarbeid, een aandeel dat schommelt
tussen 3 % in Denemarken en 25 % in Slowakije.
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Grafiek 40 - Atypische arbeidstijden bij de loontrekkenden in België en in de EU1
(procenten van de totale gesalarieerde werkgelegenheid, 2010)

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
EU: uitgezonderd Malta en Ierland. Wat ploegenarbeid betreft, uitgezonderd Malta, Ierland en Italië.

Ploegenarbeid kan nachtwerk omvatten, hoewel dat niet systematisch het geval is. In België werkt
nagenoeg de helft van de personen uit het stelsel van de ploegenarbeid in twee opeenvolgende
ploegen en nagenoeg een derde in een drieploegensysteem. De anderen worden onderverdeeld
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in een systeem van vier ploegen of meer (13 %) en de arbeid volgens een afwijkend of
onderbroken werkschema (8 %).
Avond- en weekendwerk zijn meer verspreid dan nachtwerk, dat volgens de EAK in 2010 in België
in totaal maar 4 % van de werknemers betrof; dat is half zo veel als in de EU. Nachtwerk komt iets
minder vaak voor bij de oudste werknemers (3,5 %). Het verschil is groter op het niveau van de
EU, waar het aandeel van de nachtwerkers 6,4 % bedraagt bij de werknemers van 55 tot 64 jaar,
tegen ongeveer 8% voor de jongere generaties.
Uit een studie van Mardon en Volkoff (2011) over de arbeidsvoorwaarden van de oudere
werknemers blijkt dat leeftijd een bepalende keuzefactor is voor het verrichten van nachtwerk.
Op basis van de EWCS van 2005 tonen de auteurs via een multivariate analyse aan dat er ceteris
paribus (gegeven het geslacht, het land, de bedrijfstak, de grootte van de onderneming en de
sociaaleconomische categorie) wel degelijk een leeftijdseffect is inzake het voorkomen van
nachtwerk. Het aantal nachtwerkers neemt in de meeste Europese landen sterk af vanaf 45 jaar.
De auteurs onderstrepen tevens dat er bij de oudere arbeidskrachten een verband bestaat tussen
de werkgelegenheidsgraad en nachtwerk: in verscheidene Centraal-Europese landen (Tsjechië,
Polen, Slowakije) met een geringe werkgelegenheidsgraad van de ouderen, is het nachtwerk bij
mensen van 45 jaar en ouder relatief verspreid. Die werkgelegenheidsgraad is daarentegen hoger
in de landen waar het beroep op nachtwerk al met al gematigd is (zoals in Denemarken) en in de
landen waar significante verschillen tussen nachtwerk van jongeren en van ouderen worden
opgetekend (Estland, Zweden). De auteurs interpreteren die verschillen tussen de hoge/lage
niveaus van nachtwerk tussen jonge/oude werknemers als een teken van de reaffectatie van de
arbeidskrachten, maar preciseren niettemin dat enkel een longitudinale analyse die hypothese
zou kunnen bekrachtigen.
In België heeft de erkenning van de specifieke moeilijkheden in verband met nachtwerk de
federale overheid ertoe genoopt een maatregel te nemen waardoor oude werknemers die
gedurende een groot deel van hun beroepsloopbaan nachtwerk verricht hebben kunnen
overschakelen op dagwerk. Voor werknemers van 50 tot 55 jaar met een beroepsverleden van
minstens 20 jaar nachtwerk moet die overschakeling worden gerechtvaardigd met door de
arbeidsgeneesheer erkende ernstige gezondheidsredenen. Na de leeftijd van 55 jaar vindt die
overgang naar dagwerk plaats op eenvoudig verzoek, voor zover de werknemer 20 jaar
beroepsactiviteit met nachtwerk kan aantonen. De werkgever moet binnen zes maanden na de
aanvraag een andere baan voorstellen, zo niet heeft de werknemer de keuze om zijn werk te
behouden of om een einde te maken aan zijn arbeidsovereenkomst. In het laatste geval heeft hij
gedurende een periode van vijf jaar recht op een aanvullende vergoeding van € 134,68 ten laste
van de werkgever, bovenop de werkloosheidsuitkeringen.
Er bestaan geen soortgelijke matregelen voor de andere atypische arbeidsregelingen, die
weliswaar minder lastig zijn. Ze zijn nochtans aanzienlijk meer verspreid. Tevens wordt
opgetekend dat die werkschema's minder voorkomen bij oudere dan bij jongere werknemers. Het
verschil blijft evenwel relatief beperkt, vooral als de werknemers van minder dan 25 jaar buiten
beschouwing worden gelaten. Het betreft immers deels studenten die voornamelijk werken
buiten de lesuren, dus vooral 's avonds en in de weekends.
De EWCS van 2010 toont aan dat de werknemers al met al tevreden zijn over hun arbeidstijden. In
België zijn 84 % van de werknemers van oordeel dat ze goed of zeer goed stroken met hun
familiale en sociale verplichtingen, een iets hoger percentage dan het Europese gemiddelde. Er
worden tussen de generaties van werknemers in België maar zeer weinig verschillen inzake
arbeidstevredenheid opgetekend. Op het niveau van de EU, daarentegen, is de al met al minst
tevreden leeftijdsgroep die van de 30-49-jarigen (20 % van de werknemers is van oordeel dat hun
werkschema's niet of helemaal niet in overeenstemming zijn met hun gezinsleven), dat is de
groep waar de gezinsverplichtingen het grootst zijn, gelet op de vereisten in verband met de
opvang of het schoolbezoek van de kinderen.
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Meer bepaald ondervinden jongeren in België, net als in de EU, bij het opnemen van een of twee
uur van de arbeidstijd om problemen van privé-aard te regelen, meer moeilijkheden dan ouderen:
in ons land zijn 35 % van de werknemers van minder dan 30 jaar van mening dat het zeer moeilijk
of nogal moeilijk is zich om die redenen vrij te maken, tegen 29 % voor de werknemers van 50 jaar
en ouder. Nagenoeg 40 % van die laatstgenoemden, daarentegen, verklaren dat zulks voor hen
helemaal niet moeilijk is, terwijl zulks maar voor 29 % van de jongeren het geval is. Ook hier moet
worden gewezen op de mogelijke vertekening bij de bevolking van 50 jaar en ouder, als gevolg
van de vervroegde uittreding van een gedeelte van de aan de strengste verplichtingen
onderworpen werknemers en van het feit dat deeltijdarbeid bijzonder verspreid is bij deze
bevolkingsgroep als gevolg van verschillende institutionele maatregelen die een
arbeidsduurvermindering aan het einde van de loopbaan bevorderen.

Grafiek 41 - Arbeidstijden en combinatie met verplichtingen buiten het werk
(procenten van het totaal, 2010)

Bron: Eurofound (EWCS, 2010).
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4.4.2.

Oudere werknemers en aanpassing van de arbeidstijd

Zoals vermeld in hoofdstuk 3 kunnen oudere arbeidskrachten gebruikmaken van een aantal
regelingen om de arbeidsduur te verminderen. Hiermee beoogt de wetgever om hen langer aan
het werk te houden; een overgang naar een deeltijdse betrekking kan het voor sommige
werknemers immers mogelijk maken beroepsactief te blijven indien voltijds aan de slag blijven
onmogelijk is moeilijk is (bv. omwille van een verminderde gezondheid, moeilijke
arbeidsomstandigheden, enz.).
Volgens de gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten is deeltijdarbeid inderdaad ruim
verspreid bij de oudere arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Van alle loontrekkende 55-64-jarigen
was in 2010 bij de mannen 20 % deeltijds aan het werk; bij de vrouwen was dat 58 %. Zeker bij de
mannen ligt dit aandeel duidelijk hoger dan bij de jongere leeftijdsgroepen en het ligt dubbel zo
hoog als bij de 45-54-jarigen. Bij de vrouwen neemt het percentage deeltijdwerk systematisch toe
met de leeftijd, maar, aangezien het zelfs bij de 35-44-jarigen al om bijna één vrouw op twee ging,
is de toename bij de oudste leeftijdsgroep minder groot dan bij de mannen.
Het aandeel van deeltijdwerk bij de 55-64-jarigen ligt hiermee voor de beide geslachten
aanzienlijk hoger dan gemiddeld in de EU: eveneens in 2010 ging het daar om ongeveer 10 % bij
de mannen en 38 % bij de vrouwen. In vergelijking met de rest van Europa maken de oudere
arbeidskrachten in België dus al ruim gebruik van deeltijdarbeid om naar het einde van de
loopbaan de prestaties te verminderen.

Grafiek 42 - Loontrekkenden: opsplitsing volgens voltijds of deeltijds arbeidsstelsel
(procenten van het totaal, 2010)

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).
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Opgesplitst volgens arbeidsduur (in procenten van een voltijdbaan) wordt bij de vrouwen in alle
leeftijdsgroepen een overwicht vastgesteld van de deeltijdse betrekkingen tussen een halftijdse
en een viervijfde baan. Dit aandeel stijgt tot 65 % bij de 55-64-jarige deeltijdse vrouwelijke
werknemers. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook het belang van zeer korte deeltijdbanen
toe: bij de 55-64-jarigen beliep het aandeel van de minder dan halftijdse jobs zowat 14 %.

Grafiek 43 - Deeltijds werkende loontrekkenden: opsplitsing volgens arbeidsduur 1
(procenten van het totaal, 2010)

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).
1
Niet-representatieve gegevens worden niet weergegeven.

Ook bij de mannen ligt het aandeel van de kortere deeltijdse jobs hoger bij de 55-64-jarigen dan
bij de 45-54-jarigen, maar in tegenstelling tot bij de vrouwen is er geen eenduidige ontwikkeling
volgens leeftijd. Het aandeel van de zeer korte deeltijdbanen is bij de oudste arbeidskrachten
vergelijkbaar voor mannen en vrouwen (13 à 14 % in 2010), maar in relatieve termen hebben
dubbel zoveel mannelijke deeltijdwerkers minstens een viervijfde werkregeling (42 % tegenover
21 %).
De 55-64-jarige deeltijdwerkers halen vooral "persoonlijke of familiale redenen" (andere dan de
zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen) aan om deeltijds te werken (39 % in
2010)114. Ongeveer 17 % van hen wil geen voltijdse baan en zowat 8 % haalt ziekte of
arbeidsongeschiktheid aan. Slechts iets minder dan 5 % van hen werkt deeltijds omdat er geen
voltijdse baan voorhanden is, waarmee dit cijfer heel wat lager ligt dan gemiddeld in de EU (bijna
20 %), waar het aandeel van de "persoonlijke of familiale redenen" (zowat 25 %) dan weer heel
wat lager ligt dan in België.
114 Omwille van het grote aantal mogelijke antwoorden op de EAK-vragenlijst op de vraag naar de belangrijkste reden

om deeltijds te werken, levert een opsplitsing van de respondenten in tienjarige leeftijdsgroepen weinig
representatieve gegevens op. Dat is uiteraard des te meer het geval indien een bijkomende opsplitsing wordt
gemaakt volgens geslacht.
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Opgesplitst volgens geslacht zijn er slechts weinig representatieve gegevens beschikbaar. Wel ligt
het aandeel van de "andere persoonlijke en familiale redenen" iets hoger bij de vrouwen (40
tegenover 35 %), net als dat van "wil geen voltijdse baan" (19 versus 12 %).

4.4.3.

Naar meer diversiteit in het werk

In het licht van de problematiek van de vergrijzing van de bevolking op arbeidsleeftijd, is het
noodzakelijk de ondernemingswaarden, -normen en -cultuur te heroverwegen, ten einde in het
human-resourcesbeleid rekening te houden met de factor « leeftijd ». In België is de
implementatie van dergelijk beleid nog relatief recent. In zijn handleiding om het bewustzijn van
leeftijdsbeleid te verhogen beklemtoont de FOD WASO (SPF ETCS, 2012) dat nagenoeg de helft
van
de
45 Belgische
ondernemingen
die
grondig
werden
onderzocht
hun
leeftijdsbeleidspraktijken sedert minder dan vijf jaar hebben ontwikkeld. Aangezien het een
relatief langdurig proces is, dat verscheidene fasen vergt – met name de uitvoering van een
actieplan en de mobilisering van de hoofdrolspelers, vóór de eigenlijke implementatie –, heeft het
beleid in de meeste gevallen zijn effect nog niet volledig gesorteerd. Voorts werd tot nu toe een
weinig innoverend en preventief beleid gevoerd. De ondernemingen nemen er immers in vele
gevallen genoegen mee het hun opgelegde regelgevend en wettelijk kader toe te passen (nondiscriminatie
bij
indienstnemingen
en
inzake
de
opleidingsmogelijkheden,
arbeidsduurvermindering in het kader van het reglementair tijdskrediet). De genomen initiatieven
zijn vrij evenwichtig verdeeld tussen verschillende praktijken van het human-resourcesbeleid:
permanente opleiding (15 %), aanpassingen van de arbeidstijd (14 %), indienstnemings- en
integratieprocedures (13 %), erkenning en waardering van de bekwaamheden (12 %),
sensibilisering van de hiërarchische lijnen (12 %), kennismanagement (12 %), loopbaanplanning
(11 %) en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden (11 %). De FOD WASO onderstreept voorts
dat er evenveel mogelijke beleidsmaatregelen als ondernemingen zijn, met andere woorden dat
er geen pasklare oplossing is, want de werkwijze van elke firma (omvang, hiërarchische structuur,
productievereisten) is ter zake zowel haar beste wapen als haar voornaamste beperking.
Een enquête die door onderzoekers van de universiteit van Amsterdam (CEDEFOP, 2010) 115 werd
uitgevoerd in een aantal Nederlandse (750), Duitse (716), Deense (730) en Belgische (889)
ondernemingen uit de bedrijfstakken metaalbouw en elektronica en vervoer (voor de private
sector) en onderwijs en overheid (voor de publieke sector)116, toont aan dat de praktijken inzake
human-resourcesbeleid voor de werknemers van 50 jaar en ouder eveneens aanzienlijke
verschillen vertonen tussen de onderzochte landen, zowel qua doelstellingen als inzake
uitgevoerde maatregelen.
Van de ondernemingen die een specifiek beleid voor oudere werknemers hebben gevoerd (een
derde van het totaal) hebben 35 % zulks gedaan om de arbeid(somstandigheden) voor oudere
werknemers te bevorderen en 35 % om oudere werknemers in de onderneming te houden. Het
versterken van de arbeidsinzetbaarheid van oudere werknemers (12 %) en het bevorderen van de
vervroegde uittreding (6 %) worden minder vaak genoemd, terwijl de indienstneming van oudere
werknemers helemaal geen bijval vond bij de respondenten. Denemarken onderscheidt zich
evenwel omdat een groot aantal ondernemingen oudere werknemers aan het werk beoogt te
houden (53 %), terwijl België en in mindere mate Duitsland opvallen door een hoog percentage
bedrijven die de vervroegde uittreding in de hand willen werken (respectievelijk 16 % en 12 %).

115 Bijdrage van Frank Tros, Flexibility and security for older workers : HRM arrangements in four European countries,

opgenomen in de publicatie van CEDEFOP.

116 Aangezien het staal niet uitgebreid werd tot de gehele economie, kunnen de verkregen resultaten per land niet als

representatief worden beschouwd. Ze geven niettemin een indicatie met betrekking tot de prioritaire praktijken
inzake human-resourcesbeleid in de diverse landen.
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De vaakst genomen maatregelen (in de bedrijven waar de enquête werd gehouden) betreffen de
aanpassingen van de arbeidstijd (interne kwantitatieve flexibiliteit). Ze komen veel voor in
Denemarken en minder in Duitsland. België neemt een tussenpositie in. De ondernemingen die
oudere werknemers vrijstellen van lastige werkschema's zijn proportioneel minder talrijk in
België. Het bijzonder afmattend nachtwerk is er minder verspreid dan in Duitsland en Nederland.
De maatregelen inzake functionele flexibiliteit (beroepsopleiding, mobiliteit) worden
proportioneel minder aangewend, vooral in België. In Denemarken, daarentegen, biedt een
onderneming op twee de ouderen specifieke opleidingsprogramma's en stelt 84 % van de
bedrijven hun oudere werknemers een interne horizontale jobrotatie voor. In Duitsland geven de
ondernemingen de voorkeur aan de verlichting van de werklast. Maatregelen ter bevordering van
de externe mobiliteit van de werknemers worden eveneens weinig genomen. Nederland
onderscheidt zich evenwel door een relatief groot aantal ondernemingen die werken aan de
outplacement van hun werknemers, namelijk 27 %. In ons land is dat 11 %. De maatregelen die
gebaseerd zijn op een flexibele bezoldiging, ten slotte, zijn weinig populair in België. Meer dan
een onderneming op vier in Denemarken en Duitsland en 18 % van de Nederlandse bedrijven
voorzien in flexibele lonen (verdienstepremies, deelneming in de winst), terwijl zulks maar in 5 %
van de Belgische ondernemingen het geval is. In Nederland, ten slotte, stelt een bedrijf op vijf een
functieverlaging van ouderen naar minder goed bezoldigde banen voor, iets wat in de andere
landen maar zelden gebeurt. Nederland en Denemarken hebben veel meer dan België gekozen
voor een actief beleid voor de werkgelegenheid van oudere werknemers, dat deels berust op
maatregelen van preventieve aard.

Tabel 26 - Maatregelen ten gunste van de werknemers van 50 jaar en ouder in de ondernemingen van
sommige Europese landen
(procenten van het totaal van de ondernemingen)
Nederland

Duitsland

Denemarken

België

Interne kwantitatieve flexibiliteit
Deeltijdpensioen
Deeltijdovereenkomsten
Arbeidsduurvermindering
Vrijstelling van lastige werkschema's

68
55
72
48

33
46
29
26

78
83
68
45

57
67
69
15

Functionele flexibiliteit
Opleidingsplannen
Horizontale loopbaanwijzigingen
Specifieke banen voor ouderen
Verlichting van de werklast

41
44
19
64

26
39
7
30

48
84
15
34

29
25
10
26

27
9

4
3

4
4

11
2

18
22

26
2

30
1

5
4

Extern kwantitatieve flexibiliteit
Outplacement
Bevordering van de zelfstandige
werkgelegenheid
Loonflexibiliteit
Flexibele lonen
Functieverlaging naar
bezoldigde banen

minder

goed

Bron: HSI (Hugo Sinzheimer Institute), Universiteit van Amsterdam, 2006 (Cedefop, 2010).
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Om de ondernemingen bewust te maken van de noodzaak om de leeftijdsdimensie in aanmerking
te nemen bij het human-resourcesbeleid, werden in België verscheidene initiatieven genomen. In
dit deel wordt een korte beschrijving gegeven van de federale en regionale maatregelen, maar
eveneens van sommige originele initiatieven die recent in de ondernemingen werden opgezet.

4.4.3.1. Plannen ten gunste van de intergenerationele diversiteit in de ondernemingen
De in 2000 goedgekeurde Europese richtlijn 2000/78/EG verbiedt discriminatie op grond van
religieuze of filosofische overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Ze heeft tot doel
een gelijke behandeling te waarborgen inzake werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en
beroepsopleiding.
Deze richtlijn werd omgezet in de nationale wetgeving door de wet van 10 mei 2007117 die alle
vormen van discriminatie verbiedt die gebaseerd zijn op leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, geboorte, fortuin, religieuze of filosofische overtuiging , politieke overtuiging,
vakbondsovertuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of
genetische eigenschap of de maatschappelijke afkomst.
Deze wet van algemene aard wordt binnenkort aangevuld door een specifieke bepaling ten
gunste van de oudere werknemers. Zoals in hoofdstuk 3, deel 3.4.5, wordt gepreciseerd, bepaalt
het ontwerp van programmawet van 24 januari 2012 immers dat werkgevers met meer dan
20 werknemers vanaf 1 april 2012 op jaarbasis een werkgelegenheidsplan moeten opstellen, dat
de maatregelen die werden genomen ten gunste van het behoud of de toename van het aantal
werknemers van 45 jaar en ouder zal inventariseren. De concrete wijze van uitvoering van die
maatregel werd nog niet bepaald.
In de gewesten worden maatregelen ten gunste van oudere werknemers eveneens bevorderd
door een oproep tot diversiteit in het arbeidsmilieu.
In Brussel behoren de ervaren werknemers tot de doelgroepen van de diversiteitsplannen118. Er
zijn talrijke actieterreinen (selectie- en indienstnemingsprocedures, human-resourcesbeleid,
opleidingen die openstaan voor alle personeelscategorieën, interne communicatie en
sensibilisering; externe positionering). De diversiteitsplannen beogen in de eerste plaats dat
iedereen op voet van gelijkheid wordt behandeld, ongeacht hun eigenschappen. Die plannen
geven geen recht op financiële steun, maar kunnen het verwerven van het label « diversiteit »
mogelijk maken dat de ondernemingen gedurende 2 jaar kunnen gebruiken.
Ook in Vlaanderen worden werknemers ouder dan 50 jaar119 in de « diversiteitsplannen » als een
prioritaire doelgroep beschouwd120. Een diversiteitsplan is een soepel toepasbaar instrument
voor het ontwikkelen en voeren van een diversiteitsbeleid in een bedrijf of organisatie, waarin alle
nodige initiatieven/acties binnen het HR- en organisatiebeleid genomen kunnen worden met het
oog op de bevordering van de in- en doorstroom, opleiding en retentie van kansengroepen en dit
via een planmatige en geïntegreerde maatwerkaanpak. In elk plan wordt aandacht besteed aan
een combinatie van de volgende drie punten: het aangeven van streefcijfers voor instroom,
doorstroom, retentie of opleiding van kansengroepen; het waarderen van veranderende
verschillen op de werkvloer met het oog op interne sensibilisering en het creëren van een
draagvlak voor het gevoerde of te voeren diversiteitsbeleid; het verankeren van de resultaten van
het diversiteitsplan met het oog op het continueren en verbeteren van het ontwikkelde beleid.
117 De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 vervangt, sinds zijn inwerkingtreding op 9 juni 2007, de oude

antidiscriminatiewet van 25 februari 2003.

118 http://www.diversite.irisnet.be/Les-groupes-cibles.html
119 Naast de allochtonen en de gehandicapten.
120 http://www.werk.be/node/985
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Voor het introduceren en verankeren van diversiteit op de werkvloer en in het kader van het
streven naar evenredige arbeidsdeelname in ondernemingen en organisaties, geeft de Vlaamse
regering de mogelijkheid tot subsidiëring van diversiteitsplannen.
Op 17 februari 2012 hebben de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering een
« loopbaanakkoord » gesloten om het aantal werkenden te vermeerderen, de duur van de
loopbaan te verlengen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De komende twee jaar zullen in
het kader van dat plan diverse maatregelen worden uitgevoerd, met name een bijwerking van het
actieplan voor de strijd tegen discriminatie, een bewustmaking van de bedrijven van de noodzaak
om de uittreding van werknemers van 50 jaar en ouder tegen te gaan door een specifiek beleid
inzake loopbaanplanning te voeren (dejuistestoel.be, toolbox 50+), de ondersteuning van
ondernemingen met leeftijdsbewust personeelsbeleid en de ontwikkeling van een « Vlaamse
Work Ability Index », om de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden met het oog op hun verdere
verbetering te meten.
Ook Wallonië biedt steun voor diversiteit in het human-resourcesbeleid121. Die steun maakt het
mogelijk de verwezenlijking van maatregelen op een van de vier hierna volgende domeinen te
cofinancieren: de analyse en de diagnose van de situatie van de onderneming of de organisatie in
termen van gelijkheid van rechten en gelijke behandeling van de werknemers met en zonder
baan; de tenuitvoerlegging van een « diversiteitsbeleid » (met kwalitatieve en kwantitatieve
doelstellingen); de follow-up en de evaluatie van het gevoerde beleid; de inzet voor een
eventueel labelbeleid. De maatregelen moeten minstens betrekking hebben op twee van de
hierna volgende dimensies: geslacht, etnische oorsprong, handicap en leeftijdmix.

4.4.3.2. Initiatieven voor een volgens leeftijd gedifferentieerd personeelsbeleid
De jongste jaren is in het Human Resources Management heel wat aandacht ontstaan voor een
"leeftijdsbewust personeelsbeleid" (zie bv. Bombaerts en Martens, 2009). Een leeftijdsbewust
personeelsbeleid is overigens niet specifiek gericht op de oudere werknemers, maar beoogt de
capaciteiten, de kennis en de ervaring van alle individuele werknemers, ongeacht hun leeftijd, te
behouden, ontwikkelen en benutten . Hierbij wordt rekening gehouden met veranderende
mogelijkheden en behoeften (Martens et alii, 2006). De bedoeling ervan is alle leeftijdsgroepen
vitaal, gemotiveerd en inzetbaat te houden gedurende de hele loopbaan en dit vanaf de
aanwerving tot wanneer de werknemer de organisatie verlaat. Leeftijd is daarbij geen criterium,
maar het is maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de dynamiek
van het individu.
Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is derhalve geen doelgroepen-, maar een inclusief beleid
(Martens, 2011). Het is daarbij belangrijk hiervoor een algemeen draagvlak te ontwikkelen bij de
top van het bedrijf, het middenmanagement en de werknemers. Dit beleid omvat diverse
aspecten, zoals een gezondheidsbeleid, en competentie-, loopbaan- en kennismanagement.
Competentiemanagement is erop gericht de competenties van de werknemers optimaal in te
zetten en te ontwikkelen, met het oog op de realisatie van de opdracht van de onderneming. Het
vereist de opstelling van competentieprofielen, het ontwikkelen en beoordelen van competenties
en het belonen ervan. Het loopbaanmanagement is gericht op het stimuleren van de interne
mobiliteit, taakroulatie en functievariatie, waardoor de loopbaan een opeenvolging wordt van
verschillende projecten waarin verschillende rollen vervuld worden. Het kennismanagement
(opleidings- en leerbeleid) moet de context creëren waarin werknemers zich blijvend kunnen
ontwikkelen. Kennisoverdracht moet zowel formeel als informeel ("werkplekleren") ondersteund

121 http://formulaires.wallonie.be/p004387_299.jsp
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en gestimuleerd worden, waarbij de kennis van alle personeelsgroepen (pas afgestudeerden,
oudere werknemers en de middengroep) gebruikt wordt.
Een dergelijk beleid heeft diverse voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Voor de
werkgevers kan het voordelig zijn om werknemers zo lang mogelijk in dienst te houden, zodat
kennis, ervaring en competenties niet verloren gaan. Tevens kunnen werknemers hierdoor
optimaal en flexibeler ingezet worden, wat functionele verstarring en ervaringsconcentratie
voorkomt. Ook vergroot de arbeidstevredenheid ("werkgoesting") van de werknemers, wat een
positieve invloed heeft op de arbeidsverhoudingen (tussen werkgever en werknemer, en tussen
de "jonge" en "oude" werknemers) en ziekteverzuim en voortijdig vertrek van de werknemers kan
terugdringen.
Voor de werknemer is het interessant om gedurende de ganse loopbaan gebruik te kunnen
maken van opleiding en vorming en zich te kunnen blijven ontwikkelen, waardoor hij waardevol
blijft (en zich waardevol blijft voelen) voor de onderneming. Dat kan ook gebeuren door de
werknemers zelf ideeën te laten suggereren voor nieuwe taken, zoals mentorschap. Tevens kan
de werknemer zo optimaal mogelijk blijven functioneren door de verhouding tussen de werklast
en de mogelijkheden van de werknemer structureel bespreekbaar te maken met de
leidinggevende.
Ook het verloningsbeleid kan leeftijdsbewust(er) worden gemaakt, door de werknemers een stem
te geven in de gewenste vergoeding voor het geleverde werk (Tolpe, 2011). Dergelijke
"cafetariaplannen"122 hebben als voordeel dat de verloning beantwoordt aan de specifieke noden
van de werknemers. Hierdoor kan flexibel worden ingespeeld op de persoonlijke situatie (bv. de
gezinssamenstelling, met of zonder kinderen, met kleine of grotere kinderen) en de wensen van
de werknemers, die snel kunnen veranderen. Het privé- en het professioneel leven kan hierdoor
beter op elkaar worden afgestemd. Opdat de werknemers de precieze inhoud en gevolgen van de
diverse voordelen goed zou kunnen inschatten, is het wel noodzakelijk dat de werkgever hen veel
informatie bezorgt. Bovendien brengt de individualisering van de voordelen, en het flexibele
karakter ervan, een aanzienlijke administratieve last mee voor de onderneming.
De voornaamste belemmering voor een dergelijk beleid van "belonen op maat" is echter het
juridisch kader. In België is immers geen wettelijk kader voorzien voor een ruime individualisering
en flexibiliteit van de vergoedingen. Elke wijziging in de arbeidsvoorwaarden moet getoetst
worden aan het arbeidsrecht, het sociaal recht, de bepalingen in de sectorale cao's en de
(para)fiscale regelgeving. Zo zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden en de arbeidsduur (zoals de
vakantiedagen) strikt gereglementeerd in wetten, kb's en cao's. Hierdoor is het bv. niet
toegelaten om wettelijke vakantiedagen om te ruilen voor meer loon of meer pensioensparen,
kan vakantiegeld niet worden omgeruild voor een groepsverzekering, enz. In de praktijk is de
keuzevrijheid derhalve beperkt tot de extralegale voordelen, zoals een groepsverzekering,
maaltijdcheques, enz.
Volgens een studie van SD Worx, waarvoor in 2010 334 bedrijven werden ondervraagd over hun
beleid inzake aanvullende voordelen, bood 8 % van de ondernemingen een cafetariaplan aan aan
het personeel en 10 % van de bedrijven zou de komende drie jaar een dergelijk plan invoeren. In
de bestaande cafetariaplannen konden de werknemers kiezen uit bedrijfswagens,
groepsverzekeringen, gsm, laptop, opleidingen, tankkaart, internet, cash en premies (SD Worx,
2012b).

122 Zo genoemd omdat de werknemers, zoals in een zelfbedieningsrestaurant, zelf een keuze kunnen maken uit een

reeks aangeboden vergoedingsvormen.
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BIJLAGE 1

Beroepenclassificatie

Indeling
Bedrijfsleiders en
specialisten

Intermediaire beroepen
Bedienden en
verkooppersoneel
Landbouwers,
ambachtslieden en
arbeiders van deze
beroepen
Elementaire beroepen

ISCO88code
1
2
3
4
5
6
7
0
8
9

Gedetailleerde benaming
Leden van de uitvoerende en de wetgevende
macht, hogere kaderleden van de
overheidsadministratie, bedrijfsleiders en hogere
kaderleden van ondernemingen
Intellectuele en wetenschappelijke beroepen
Intermediaire beroepen
Bedienden in administratieve functies
Dienstverlenend en verkooppersoneel
Landbouwers en geschoolde arbeiders in de
landbouw en visserij
Ambachtslieden en ambachtelijke arbeiders
Militairen
Bedieners van machines en installaties, en
monteurs
Ongeschoolde arbeiders en bedienden
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1. INLEIDING
De pensioenbonus is een maatregel die werd goedgekeurd in het kader van het generatiepact van
december 2005. Het koninklijk besluit van 1 februari 2007 tot instelling van een pensioenbonus
voorzag in een evaluatie door de federale overheid aan de hand van de adviezen van de
Studiecommissie voor de Vergrijzing en van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Deze
adviezen worden uiterlijk op 1 december 2012 verwacht.
De evaluatie moet duidelijk maken of het stelsel zijn doelstelling - namelijk een verlenging van de
beroepsloopbaan - heeft bereikt en moet de regering in staat stellen de maatregel zo nodig te
verlengen.
Conform het koninklijk besluit van 1 februari 2007, stelt deze publicatie het advies voor van de
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid over het effect van de pensioenbonus op de verlenging van
de beroepsactiviteit. In het tweede hoofdstuk worden de grote lijnen van het stelsel uiteengezet.
Het derde hoofdstuk belicht de principes van de evaluatie van het overheidsbeleid en bevat een
synthese van de bestaande literatuur met betrekking tot deze specifieke maatregel. In het vierde
hoofdstuk wordt het financiële belang van de pensioenbonus toegelicht aan de hand van
geharmoniseerde gegevens. In het laatste hoofdstuk, tot slot, worden conclusies getrokken uit de
verzamelde elementen en aanbevelingen geformuleerd.

2. BESCHRIJVING VAN HET STELSEL VAN DE PENSIOENBONUS
2.1. Principe van de pensioenbonus
De bedoeling van de pensioenbonus is werknemers en zelfstandigen financieel te stimuleren om
langer actief te blijven, dankzij een forfaitaire 'premie' bovenop de gewone rechten van het
wettelijk pensioen, indien ze na hun 62ste effectief een activiteit blijven uitoefenen.
Op jaarbasis bedraagt de forfaitaire toeslag zowat € 700 bruto extra per jaar voltijdarbeid.

2.2. Voorwaarden en bedrag
Het pensioenbedrag wordt verhoogd met een bonus op voorwaarde dat de werknemer die de
leeftijd van 62 jaar bereikt of een loopbaan van minstens 44 jaar bewijst en zijn beroepsactiviteit
voortzet.
De bonus bedraagt € 21 per voltijdse dag van effectieve tewerkstelling. Dit bedrag is steeds
hetzelfde, onafhankelijk van het pensioenbedrag. De bonus komt bovenop het maandelijks
pensioen en ontwikkelt zich op dezelfde wijze als het pensioen (onder meer met betrekking tot de
indexering van de bedragen) en is onderhevig aan dezelfde fiscale en parafiscale inhoudingen.

1 Op 1 februari 2012: € 2,2524 bruto (met basisindexcijfer 1996 van 133,42).
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2.3. Referentieperiode voor de berekening van de bonus
Voor het toekennen van de bonus wordt rekening gehouden met de prestaties:
- vanaf 1 januari van het jaar waarin de gerechtigde 62 jaar wordt of het 44ste kalenderjaar in
zijn loopbaan begint;
- tot de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het pensioen
daadwerkelijk ingaat, en uiterlijk de laatste dag van de maand waarin de betrokkene de leeftijd
van 65 jaar bereikt. Deze leeftijd mag overschreden worden indien de loopbaan op dat
ogenblik onvolledig is, dit wil zeggen indien ze geen 45 jaar heeft geduurd. In dit geval eindigt
de referteperiode uiterlijk op 31 december van het jaar waarin het 45ste loopbaanjaar
bewezen wordt.
Voor elk kalenderjaar tijdens de referteperiode betreft het naar voltijdse dagequivalenten
omgezette tijdvakken van effectieve tewerkstelling als werknemer. Deze tijdvakken kunnen
aangevuld worden met gelijkgestelde dagen (bijvoorbeeld wegens ziekte) met een maximum van
30 voltijdse dagequivalenten per kalenderjaar.
Volgens het Federaal Planbureau (FPB, 2012) bedraagt de pensioenbonus, gelet op de
referentieperiode die in aanmerking wordt genomen voor de berekening ervan, voor een
werknemer die drie jaar langer voltijds actief is geweest, op het ogenblik van de pensionering
tussen € 2 067 en € 2 699 bruto per jaar, afhankelijk van de datum van zijn verjaardag.

2.4. Toepassingsperiode van de maatregel
De bonus is van toepassing op de pensioenen die ingaan op 1 januari 2007 en uiterlijk op 1
december 2013, en uitsluitend voor de gewerkte periodes vanaf 1 januari 2006.
Na de evaluatie door de federale regering zou deze maatregel kunnen worden verlengd. Wie de
pensioenbonus geniet behoudt hem in elk geval voor het leven.

3. EVALUATIE VAN DE PENSIOENBONUS: OVERZICHT VAN DE LITERATUUR
3.1. Algemene beschouwingen over de evaluatie van het overheidsbeleid
De evaluatie van het werkgelegenheidsbeleid kan steunen op een vrij uitgebreid gamma van
instrumenten. Een methode die de afgelopen jaren een aanzienlijke ontwikkeling heeft
doorgemaakt is de ex-post evaluatie aan de hand van micro-economische gegevens. Ze bestaat uit
een vergelijking tussen het traject van de testgroep van de gerechtigden van de maatregel en dat
van de controlegroep van niet-gerechtigden.
Ondanks haar onmiskenbare waarde, gaat deze benadering met een aantal moeilijkheden
gepaard. Ze is vooral geschikt voor bijna experimentele situaties waarin de toewijzing van de
individuen tussen de testgroep en de controlegroep perfect exogeen of controleerbaar is, zoals
dat bijvoorbeeld het geval is in klinische tests bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
Gerandomiseerde studies om het effect van overheidsmaatregelen te beoordelen bestaan in
sommige landen maar blijven moeilijk te realiseren in de praktijk. Bovendien geven de verkregen
resultaten voor een gecontroleerde groep individuen slechts een indicatie over wat de effecten
van dit beleid zouden zijn als het op grote schaal wordt toegepast en bijkomende macroeconomische effecten met zich zou meebrengen.
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Een alternatief (of een aanvulling) vormen de instrumenten inzake microsimulatie. Deze
instrumenten werken via directe aggregatie van simulaties die worden uitgevoerd op het niveau
van de economische basisactoren (hier de individuen aan het einde van hun loopbaan). In plaats
van de reële impact van het onderzochte beleid te bepalen aan de hand van de gegevens, steunt
deze benadering op een model van de werking van de economie om de waarschijnlijke weerslag
ervan te voorzien of te reconstrueren. Het voordeel is dat deze benadering berust op een kader
waarin expliciet beschreven wordt via welke kanalen het beleid zijn effecten bereikt. De
pertinentie van het resultaat is dus rechtstreeks afhankelijk van de pertinentie van het gebruikte
model. Deze twee belangrijke benaderingen komen aan bod in het overzicht van de literatuur.

3.2. Overzicht van de literatuur
Voor de inleiding van dit gedeelte wordt teruggegrepen naar een aantal elementen uit het HRWverslag van 2004 over het einde van de loopbaan.
In een theoretische wereld, zonder onzekerheid en zonder liquiditeitsbeperking, zou de leeftijd
om met pensioen te kunnen gaan geen weerslag hebben op het werkelijke gedrag van de
arbeidskrachten. Aangezien die laatsten immers met zekerheid hun loonprofiel in de tijd kennen,
alsook de voor- en nadelen (over heel hun levenscyclus) van de stopzetting van hun activiteit op
een gegeven ogenblik, zouden ze vrij over hun pensioenleeftijd kunnen beslissen, waarbij ze uit
hun privé-spaarvermogen gaan putten of eventueel hun toevlucht nemen tot het aangaan van
leningen voor het financieren van hun consumptie tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, vanaf
welke ze de vruchten van hun opgebouwde pensioenvermogen zouden plukken.
Om de modellering realistischer te maken, onder meer door de invoering van de factor
onzekerheid, stelden Stock en Wise (1990) een optiewaarderingsmodel voor dat de beslissing om
met pensioen te gaan voorstelt als een functie van het verschil tussen het nut van de beslissing
om het beroepsleven te beëindigen en het nut van het actief blijven tot op latere leeftijd. Zij
stellen hypothetisch dat het individu op elke leeftijd een vergelijking maakt, qua nut, tussen de
verwachte geactualiseerde waarde van een onmiddellijke uittreding uit de arbeidsmarkt, en de
waarde die behaald wordt wanneer de pensioenbeslissing wordt uitgesteld voor elke leeftijd in de
toekomst, rekening houdend met zijn levensverwachting. Die berekening wordt vergemakkelijkt
door het feit dat ze ervan uitgaan dat de overstap naar het pensioen ex ante definitief en
onomkeerbaar is.
Het verwachte nut bestaat uit twee termen: enerzijds het verwachte nut van het inkomen uit
arbeid tijdens de tewerkstellingsperiode, en anderzijds het verwachte nut vanaf de pensionering,
tijdens welke de begunstigde in elke periode een pensioen ontvangt, tot hij overlijdt.
In elke periode kan de werknemer deze waarde berekenen, hetzij in de toekomst op het moment
van pensionering, hetzij onmiddellijk. Stock en Wise hebben aangetoond dat een functie van het
verschil tussen deze twee waarden gezien kan worden als een optie. Zolang die optie een
positieve waarde heeft, blijft de betrokkene op de arbeidsmarkt, aangezien er ten minste een
toekomstige pensioendatum bestaat waarvoor de geactualiseerde waarde van de pensionering op
dat ogenblik groter is dan die welke hij zou behalen indien hij onmiddellijk met pensioen ging.
Zo wordt vastgesteld dat bij de pensioenbeslissing behalve de levensverwachting en de
individuele voorkeuren qua tijd en risico, ook de verwachte inkomsten uit de voortzetting van de
beroepsactiviteit en de vervangingsinkomsten, enerzijds, alsook het aan de vrije tijd toegekende
nut, anderzijds, een doorslaggevende invloed uitoefenen.
In de empirische literatuur wordt gebruik gemaakt van financiële of welzijnsmetingen, die een
rechtstreekse vertaling zijn van het model van Stock en Wise. Van deze metingen wordt het
pensioenvermogen SSW (staat voor Social Security Wealth) omschreven als de actuariële waarde
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van de verwachte uitkeringen na de definitieve stopzetting van de beroepsbedrijvigheid op de
leeftijd van pensionering. De ontwikkeling van dit pensioenvermogen kan worden gemeten door
de groei AC (staat voor accrual), die gedefinieerd wordt als de verwachte toename van het SSW
over een periode.
Wanneer een systeem van sociale bescherming geen enkele prikkel tot vervroegde uittreding uit
de arbeidsmarkt bevat, spreekt men van actuariële neutraliteit. Bijvoorbeeld in een theoretisch
systeem dat op een strakke individuele kapitalisatie van de pensioenbijdragen zou steunen,
zouden de verworven rechten precies overeenstemmen met de door de werknemer gestorte
bijdragen. Met andere woorden, in een actuarieel neutraal systeem is er geen verandering in de
actuele waarde van het gemiddelde vermogen, in die zin dat de bijkomende sociale bijdragen die
tijdens de extra periode van tewerkstelling zouden zijn betaald, volkomen gecompenseerd
worden door een toeneming van de verwachte rechten. In een dergelijk systeem zouden de ACwaarden nul zijn.
Indien het systeem een prikkel bevat tot uittreding uit de arbeidsmarkt vóór de wettelijke
pensioenleeftijd, is de eventuele verhoging van de verwachte rechten onvoldoende om de
bijdragen te compenseren die tijdens de extra arbeidsjaren verder worden gestort. In dat geval
zijn de AC-waarden doorgaans negatief.
Naast de leeftijd verschilt het belang van de prikkels ook volgens andere kenmerken van de
werknemer, meer bepaald zijn inkomen en zijn gezinstoestand. Om een globaal beeld te krijgen
van de stimuli voor de uittreding uit de arbeidsmarkt, moet daarenboven niet alleen het stelsel
van het wettelijke pensioen worden geanalyseerd, maar ook alle andere institutionele regelingen
inzake vervroegde uittreding, die derhalve mee moeten worden opgenomen in de berekening van
de financiële prikkels.
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de werkzaamheden van
onderzoekers die specifiek de pensioenbonus hebben bestudeerd.

Maes (2008, 2010) heeft een representatief staal samengesteld van de Belgische bevolking tussen
50 en 65 jaar voor de periode van 1991 tot 1996. Daarbij werd zowel gebruik gemaakt van
informatie uit de Fiscale Statistiek van de Inkomens (zoals de leeftijd waarop de werknemers hun
wettelijk pensioen hebben opgenomen) als van andere gegevens uit de Individuele
Pensioenrekeningen (CIMIRe), zoals de door elke werknemer verworven rechten inzake wettelijk
pensioen. Alleen de individuen die tijdens het eerste jaar van de waarneming nog bezoldigd
waren, zijn behouden voor de analyse, of 9 985 personen in totaal.
In een eerste fase maakte Maes aan de hand van haar databank een precieze berekening van de
variabelen SSW en AC voor elke werknemer en voor elke mogelijke pensioenleeftijd.
In tweede instantie schatte ze een beperkt model van de beslissing om de arbeidsmarkt te
verlaten. Ze schat de kans op pensionering aan de hand van verschillende verklarende variabelen,
onder meer de twee maatstaven van de financiële prikkels (SSW en AC) die ze vooraf heeft
berekend. Het geraamde effect van het pensioenvermogen SSW is positief: de kans op
pensionering neemt toe wanneer de werknemer hogere rechten heeft verworven
('vermogenseffect'). Het effect van de verandering van de verworven rechten als gevolg van een
extra jaar arbeid AC is negatief, wat betekent dat de kans om met pensioen te gaan vermindert
indien AC toeneemt.
Aangezien de gegevens betrekking hebben op een periode vóór de invoering van de
pensioenbonus, werd hiermee bij de berekening van de variabelen SSW en AC geen rekening
gehouden. Maes heeft vervolgens de berekeningswijze aangepast volgens drie scenario's. Het
'bonus'-scenario is niet helemaal identiek aan de pensioenbonus die werd ingevoerd door het kb
234.

van 2007, maar de maatstaf is vergelijkbaar, namelijk een stijging van het pensioen met € 300 per
extra activiteitsjaar na de leeftijd van 60 jaar 2. Een tweede scenario, 'proportionele malus'
genoemd, bestaat erin dat het wettelijk pensioen wordt verminderd (respectievelijk verhoogd)
met 5 % per jaar vervroegde pensionering vóór de leeftijd van 65 jaar (respectievelijk uitgesteld
na 65 jaar) in het leeftijdsinterval van 60 tot 70 jaar. De bestraffingen of beloningen zijn dus
proportioneel met het bedrag van het wettelijk pensioen. Met andere woorden, het pensioen
opgenomen op de leeftijd van 60 (respectievelijk 70) jaar is 25% lager (respectievelijk hoger) dan
indien men het had opgenomen op de leeftijd van 65 jaar. Het derde scenario of 'forfaitaire
malus', houdt in dat het wettelijk pensioen met een forfaitair bedrag wordt aangepast voor elk
jaar van verschil tussen de leeftijd van pensionering en 65 jaar. De bestraffingen of beloningen zijn
onafhankelijk van het inkomen. Ze treffen dus de lagere inkomens meer dan de hogere. Om dit
scenario vergelijkbaar te maken met het voorgaande, werden de forfaitaire bedragen zo gekozen
dat ze dezelfde budgettaire weerslag hebben voor de overheid.

Grafiek 1 - Pensioenvermogen (SSW) volgens leeftijd van pensionering
(gemiddelde, in €)

Bron: Maes (2010).

2

Het betreft een schema dat besproken was tijdens de onderhandelingen over het generatiepact, maar dat in zijn
definitieve vorm uiteindelijk werd gewijzigd in overeenstemming met de voorwaarden zoals ze worden uiteengezet
in hoofdstuk 2.
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Vastgesteld wordt dat de verworven rechten vanaf het begin van de loopbaan als loontrekkende
toenemen tot de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar en vervolgens verminderen. Het
uitstellen van de pensionering na de leeftijd van 60 jaar vermindert immers het aantal jaren
waarin men uitkeringen ontvangt. De hervormingen van het type 'malus' verschuiven het
maximumpeil van het SSW van 60 naar 65 jaar of later. Dergelijke maatregelen verplichten de
werknemer te kiezen tussen meer vrije tijd vandaag of een hoger pensioen morgen, aangezien
wie ervoor kiest met pensioen te gaan vóór de leeftijd van 65 jaar tevreden zal moeten zijn met
een minder genereus wettelijke pensioen. Dit staat in contrast met de pensioenbonus die de
pensioenrechten boven de leeftijd van 60 jaar licht verhoogt, maar niet voldoende om het
maximum te verplaatsen. Het maximumbedrag van de geaccumuleerde pensioenrechten blijft
hierbij behouden op 60 jaar.
De simulaties bestaan eenvoudigweg in het gebruik van het gereduceerd pensioneringsmodel,
geraamd aan de hand van de initiële administratieve gegevens, voor de berekening van de nieuwe
kansen met de alternatieve SSW en AC op basis van de drie scenario's.
De hervormingen van het type 'malus' beperken de verworven rechten vóór de wettelijke leeftijd
van 65 jaar (SSW) en verhogen de toename van de rechten per extra arbeidsjaar (AC). Deze twee
effecten dragen bij tot een stijging van de pensioneringsleeftijd voor alle categorieën. Volgens de
simulaties zou de invoering van een (proportionele of forfaitaire) malus de pensioenleeftijd met
ongeveer een jaar doen stijgen. De 'pensioenbonus' zou de pensioenleeftijd slechts in zeer
geringe mate verhogen, omdat hij twee tegengestelde effecten teweegbrengt. Enerzijds verhoogt
hij de variabele AC die de toename van de rechten per extra arbeidsjaar meet. Anderzijds
verhoogt hij de variabele SSW die het peil van de verworven rechten meet. Door de waarde van
een extra arbeidsjaar te verhogen, zet de verandering van AC de individuen ertoe aan meer te
werken. Maar de toename van het vermogen (SSW) stimuleert de individuen om meer vrije tijd te
consumeren. Door de combinatie van deze twee tegenstrijdige effecten zou de 'pensioenbonus'
de pensioenleeftijd met amper 0,3 jaar doen toenemen.
Volgens de berekeningen van Maes zou de pensioenbonus bovendien leiden tot een stijging van
de budgettaire kosten van de vergrijzing, aangezien het rendement in termen van bijdragen
tijdens de extra activiteitsperiode als gevolg van de maatregel lager zou zijn dan de kosten ervan
op het vlak van extra uitkeringen aan de gepensioneerden. Maes concludeert dat de
pensioenbonus een inefficiënte hervorming is, terwijl de bestraffing van de vervroegde uittreding
via een malussysteem een groter effect zou opleveren op het vlak van verlenging van de activiteit
en tegelijkertijd de budgettaire houdbaarheid van het stelsel zou verbeteren.

Dekkers (2009) simuleert het effect van de pensioenbonus aan de hand van een microeconomisch pensioenmodel dat ontwikkeld werd in het Federaal Planbureau. Een eerste
conclusie is dat de maatregel effectief zal leiden tot een daling van de impliciete belasting op de
verlenging van het beroepsleven en, naar alle waarschijnlijkheid, de werknemers ertoe zal
aanzetten hun pensionering uit te stellen en dus langer actief te blijven. Bovendien is het stelsel,
door het forfaitaire karakter ervan, zo ontworpen dat de premie vooral ten goede zou komen aan
de ontvangers van de laagste pensioenen: vrouwen en oudere werknemers onderaan de
hiërarchische ladder. Tot slot toont Dekkers aan dat het marginaal effect van een vaste toeslag
zoals de pensioenbonus afneemt. Een verhoging van de premie met de leeftijd zou dit effect
kunnen compenseren en zelfs de verdere arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers
kunnen stimuleren.

236.

In tegenstelling tot het onderzoek van Maes dat berust op een gereduceerde vorm van het
beslissingsmodel inzake pensionering, opteren Lefebvre en Orsini (2011) voor een structureel
model dat ontleend is aan het theoretisch model van Stock en Wise, door de intertemporele
budgetbeperking expliciet in aanmerking te nemen.
Het onderzoek steunt op een staal van werknemers uit de private sector tussen 50 en 64 jaar die
in het eerste kwartaal van 2001 actief waren. Het betreft administratieve gegevens uit het
bevolkingsregister, gekoppeld aan informatie van de Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming en het register van wettelijke pensioenen uit de private sector (CIMIRe), dat de
volledige professionele voorgeschiedenis van alle werknemers bevat. De koppeling werd
uitgevoerd door de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
Voor de gebruikte schattingsmethode moeten alle bezoldigingstrajecten voor elk individu bekend
zijn tot de wettelijke pensioenleeftijd. Om deze bezoldigingstrajecten te simuleren hebben de
auteurs in eerste instantie een loonvergelijking geraamd aan de hand van de beschikbare
gegevens. In een tweede fase werden de toekomstige lonen gesimuleerd aan de hand van deze
regressie.
Tot slot hebben de auteurs een beroep gedaan op het MIMOSIS-model (MIcrosimulation MOdel
for Belgian Social Insurance Systems, beheerd door de FOD Sociale Zekerheid) om op elke leeftijd
en in elk mogelijk stelsel de uitkeringen te berekenen waarop de individuen recht hebben. Aan de
hand van de gesimuleerde lonen en uitkeringen werden de pensioenrechten op 65 jaar berekend.
Het model houdt rekening met de heterogeniteit van de werknemers, onder meer met de
verschillen qua geslacht, leeftijd, huwelijkstoestand, omvang van het huishouden en gewest van
de woonplaats.
Het structureel model werd door de auteurs gevalideerd door het voorspelde gedrag te
vergelijken met het opgetekende gedrag inzake pensionering. De voorspellingen van het model
benaderen de waarnemingen. Wel ondervindt het model moeilijkheden om de pieken inzake
uittreding uit de arbeidsmarkt te reproduceren die worden opgetekend voor de 58- en de 60jarigen in België.
De auteurs gebruiken hun structureel model om de effecten van de pensioenbonus ex ante te
simuleren. Hun resultaten wijzen op een gering effect voor de bonus. De bonus leidt tot een
verhoging van het pensioenvermogen voor elke werknemer die aan de slag blijft boven de leeftijd
van 62 jaar. Dit stimuleert het actief blijven tot minstens de leeftijd van 62 jaar, maar zou ook het
arbeidsaanbod boven de 62 jaar kunnen beperken als gevolg van een inkomenseffect (of
'vermogenseffect'). Volgens de numerieke resultaten zou de groep van werknemers die gebruik
maken van het wettelijk pensioen na de invoering van de bonus toenemen, terwijl
verhoudingsgewijs minder werknemers zouden opteren voor een alternatieve uittreding uit de
arbeidsmarkt (via brugpensioen of het statuut van oudere werkloze). De invoering van de bonus
zou met andere woorden vooral een 'communicerende vaten'-effect hebben op de verschillende
stelsels, met een zeer geringe algemene weerslag inzake verlenging van de beroepsactiviteit: de
gemiddelde effectieve leeftijd van uittreding uit de arbeidsmarkt zou met amper 0,1 jaar
toenemen.
Lefebvre en Orsini (2011) hebben eveneens andere mogelijke hervormingen gesimuleerd voor het
einde van de loopbaan, onder meer een 'malus'-systeem, dat tot uiting komt in een vermindering
van het pensioen met 5 % per jaar van vervroegde pensionering vóór de leeftijd van 65 jaar. De
beschreven hervorming is verwant aan de simulatie van Marjan (2010). Met het structurele model
van Lefebvre en Orsini zou de invoering van een dergelijke malus eveneens slechts een marginaal
effect hebben inzake verlenging van de loopbaan. De auteurs wijzen erop dat de verschillende
categorieën van de populatie een andere gevoeligheid zouden kunnen hebben voor de financiële
prikkels in hun beslissing inzake pensionering, wat lijkt te worden bevestigd door hun simulaties
voor oudere mannelijke werknemers.
237.

In tegenstelling tot de drie voorgaande teams die een ex-ante benadering hanteerden, hebben de
onderzoekers van het Federaal Planbureau in het kader van het Advies over de pensioenbonus
(2012) van de Studiecommissie voor de Vergrijzing geopteerd voor een ex-post evaluatie aan de
hand van micro-economische gegevens. De gehanteerde evaluatiemethode is de zogenoemde
'verschil van verschillen'-benadering.
Het basisprincipe van de 'verschil van verschillen'-methode (Van der Linden, 2011) is:
1) De methode veronderstelt dat men gegevens verzamelt over de groep van deelnemers en de
groep van niet-deelnemers vóór en na de actie.
2) Aangezien het een resultaatindicator betreft, wordt daarvan het gemiddelde berekend vóór en
na de participatie, waarbij de twee groepen worden onderscheiden.
3) Om het effect te meten, wordt het verschil 'voor en na' van de in de groep van de nietdeelnemers opgetekende gemiddelden afgetrokken van datzelfde verschil dat wordt
opgetekend in de groep van deelnemers.
Het team van het Federaal Planbureau heeft gebruik gemaakt van de individuele gegevens inzake
gesalarieerde werkgelegenheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de periode van
2004 tot 2010. Ze selecteerden de personen tussen 57 en 63 jaar. Voor elk eerste kwartaal van de
waarnemingsperiode kunnen ze nagaan of de persoon nog altijd een bezoldigde job uitoefent of
niet. De auteurs kennen geen ander statuut dan werk of brugpensioen, dus ze gaan ervan uit dat
iemand die niet meer in de RSZ-bestanden voorkomt met pensioen is gegaan.
De te evalueren actie is de pensioenbonus. De moeilijkheid bij deze evaluatie is dat er geen groep
van niet-deelnemers is, aangezien de bonus openstaat voor alle werknemers van de private sector
die na hun 62ste actief blijven. Voor de evaluatie moest dus een benadering worden gekozen voor
de controlegroep, namelijk de werknemers van 60 en 61 jaar, aangezien die met (vervroegd)
pensioen kunnen gaan, maar wegens de leeftijdsvoorwaarde (nog) geen recht hebben op de
pensioenbonus. De groep van deelnemers omvat de werknemers van 62 en 63 jaar, die met
vervroegd pensioen kunnen gaan en voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde voor de pensioenbonus.
De resultaatindicator is hier de kans op verlenging van de beroepsactiviteit, die wordt
gemodelleerd door een logit. De resultaten tonen dat het verschil van de verschillen voor het
geheel van de mannen niet significant verschillend van nul is. De auteurs hebben andere
mogelijkheden uitgetest voor de controlegroep, maar de geraamde impact van de pensioenbonus
op de verlenging van de beroepsactiviteit bleef met deze alternatieven niet-significant.
De auteurs wijzen erop dat het met de 'verschil van verschillen'-methode die met deze gegevens
werd gebruikt niet mogelijk is het effect van de pensioenbonus af te zonderen van dat van andere
maatregelen die het uitstellen van de pensionering beogen, onder meer de verlenging van de
loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen tot 34 jaar in 2004 en 35 jaar in 2005. Aan de
hand van de micro-econometrische evaluatie trekken de auteurs de conclusie dat de
pensioenbonus een minder groot effect heeft gehad op de kans om actief te blijven op de
arbeidsmarkt dan het optrekken van de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen.
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4. PENSIOENBONUS IN PERSPECTIEF MET BEHULP VAN GEHARMONISEERDE ENQUÊTES
Dit deel illustreert om te beginnen het relatieve belang van de pensioenbonus in het inkomen van
ouderen. Dat gebeurt op basis van de geharmoniseerde enquêtes naar het inkomen en de
levensomstandigheden (Survey on Income and Living Conditions, SILC) en de enquête naar de
structuur van de lonen (SES). Dan volgt een beschrijvende vergelijking van de uittredingskansen
voor het jaar 2005 (vóór de invoering van de pensioenbonus) en voor 2010 (na de invoering van
de pensioenbonus), aan de hand van de gegevens van de geharmoniseerde enquête naar de
arbeidskrachten (EAK).

4.1. Financieel belang van de pensioenbonus
4.1.1. De SILC-gegevens
De SILC-enquête (Survey on Income and Living Conditions) heeft betrekking op het meten van het
inkomen en op het waarderen van de levensomstandigheden van de personen die in een gewoon
gezin wonen (personen die in gemeenschap wonen, worden derhalve buiten beschouwing
gelaten). Het betreft een jaarlijkse enquête, die gericht is op zowel natuurlijke personen als
huishoudens. Alle volwassenen (van 16 jaar of ouder) die zijn opgenomen in de steekproef dienen
een vragenlijst te beantwoorden over hun inkomen en hun beroepssituatie.
De SILC-vragenlijst, die werd uitgewerkt in samenwerking met de 27 nationale instituten voor de
statistiek, beperkte in vergelijking met de vorige enquête (het Europese huishoudenspanel, ECHP)
de werklast voor de bevraagde huishoudens evenals de verwerkingskosten, en mondt uit in een
snellere terbeschikkingstelling van de verzamelde gegevens.
In tegenstelling tot het ECHP, dat een 'zuiver' panel was waarbij dezelfde respondenten elk jaar
opnieuw werden bevraagd, zodat een representatief geheel werd gevormd waardoor hun traject
als individu kon worden gevolgd, is voor de SILC-enquête een roterende strategie aangenomen,
waarbij een vierde van de steekproef jaarlijks wordt vernieuwd, zodat de personen er worden
gevolgd gedurende een periode van maximum vier jaar.
Deze roterende strategie is een compromis, dat het mogelijk maakt om op een efficiënte manier
jaarlijks doorsnedegegevens te produceren en een longitudinale steekproef te verzamelen. Aan
de hand van de doorsnede- en de longitudinale gegevens kunnen in principe de beschrijvende
statistieken worden berekend voor de populatie, dankzij een systeem van weging. Als gevolg van
de roterende strategie zijn deze wegingen evenwel zeer complex.
In België worden sinds 2004 jaarlijks ongeveer 6 000 huishoudens bevraagd via de SILC-enquête.
De omvang van de steekproef is derhalve vrij beperkt. Wij beschikken uitsluitend over
longitudinale gegevens voor de periode van 2005 tot 2008. Die werden ter beschikking gesteld
door Eurostat.
De longitudinale steekproef bestaat uit drie afzonderlijke populaties:
1) de longitudinale populatie van individuen uit de doelpopulatie voor de vier jaren (2005, 2006,
2007 en 2008), dat wil zeggen een panel van vier jaren;
2) de longitudinale populatie van individuen uit de doelpopulatie voor de laatste drie jaren (2006,
2007 en 2008), dat wil zeggen een panel van drie jaren;
3) de longitudinale populatie van individuen uit de doelpopulatie voor de laatste twee jaren
(2007 en 2008), dat wil zeggen een panel van twee jaren.
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De steekproef die in dit deel wordt gebruikt, bevat alle 45-plussers uit het Belgische deel van de
longitudinale SILC-enquête, wat in aantal niet-gewogen waarnemingen een totaal is van
6 853 personen die gedurende twee, drie of vier jaar worden gevolgd. Mogelijk als gevolg van de
selectieregel van ons substaal volgen bepaalde registraties het schema van de panels van vier,
drie of twee jaar niet helemaal (zie onderstaande tabel).

Tabel 1 - Structuur van de longitudinale steekproef
(in België, personen van 45 jaar en ouder)
1

Frequentie
1775
1417
1289
469
399
397
262
225
220
400
Totaal
6853

%
25,9
20,68
18,81
6,84
5,82
5,79
3,82
3,28
3,21
5,84

gecumuleerd %
25,9
46,58
65,39
72,23
78,05
83,85
87,67
90,95
94,16
100,00

Structuur over de vier
jaar
..11
.111
1111
..1.
1...
.1..
.11.
11..
...1
overige

100,00

Bron: EC (SILC).
1
De aanwezigheid van een individu voor een gegeven jaar wordt gesymboliseerd door 1. De eerste positie staat
voor het jaar 2005, de tweede voor 2006, enz.

4.1.2. Verdeling van de rustpensioenen en lonen
Bij de door de SILC-enquête verzamelde gegevens staat de variabele PY100G voor de brutoouderdomsinkomens voor alle gepensioneerden, wat in hoofdzaak neerkomt op het wettelijk
pensioen en het 'tweedepijlerpensioen' voor de loontrekkenden die daar toegang tot hadden.
Voor de pensioenuitkering die afkomstig is van een individueel pensioenplan (de 'derde pijler' in
België) bestaat een afzonderlijke variabele (PY080G), die niet is opgenomen in de onderstaande
beschrijvende statistieken.
De pensioenen zijn niet volkomen symmetrisch verdeeld en vertonen geen klokvormige curve (of
gauss-curve), het bekendste beeld van een verdeling. De verdeling van inkomens laat doorgaans
een verschuiving naar links van het gemiddelde zien, en aan haar rechteruiteinde is de curve
bijgevolg afgeplat. Dat geldt zeker voor de lonen, maar op basis van de niet-gewogen SILCgegevens3 valt bij de pensioenen een vergelijkbaar profiel waar te nemen. Het gemiddelde voor
het jaarlijkse pensioen zou € 15 465 bedragen, dat is ongeveer € 1 289 per maand. Aangezien de
verdeling een afgeplat rechteruiteinde vertoont, komt de mediaan niet overeen met het
gemiddelde. De mediaan geeft een beter beeld van het pensioen van de type-gepensioneerde. In
onze steekproef bedraagt de mediaan € 12 942 per jaar, dat is ongeveer € 1 079 per maand.

3 De aldus berekende statistieken kunnen verschillen van de statistieken voor de populatie.
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Grafiek 2 - Verdeling van de rustpensioenen in België
(brutojaarpensioenen, niet-gewogen gegevens, in euro)

Bron: EC (SILC).

De ouderdomsinkomens van gepensioneerden zoals die door de SILC-enquête zijn gemeten, lopen
dus vrij sterk uiteen. Worden de pensioenen in stijgende volgorde gerangschikt, dan kunnen de
kwartielen van de verdeling worden berekend. Het eerste kwartiel (Q1) is de kleinste waarde van
het pensioen waarbij op zijn minst 25 % van de waarnemingen onder die waarde ligt of er hooguit
gelijk aan is. In onze steekproef bedraagt dat € 10 312, dat is nauwelijks € 859 per maand. De
groep met een pensioen ten belope van het eerste kwartiel of minder bestaat voor het merendeel
uit vrouwen en telt veel laaggeschoolden.
Voor een groot deel van de huidige populatie van gepensioneerden is het belang van de
pensioenbonus dus niet te verwaarlozen, want die bedraagt jaarlijks ongeveer € 700 bruto per
jaar activiteit na 62 jaar.
De pensioenbonus levert een groter financieel voordeel op dan het eigenlijk bedrag dat ermee
gemoeid is, want doordat de werknemer ertoe wordt aangezet langer te blijven werken, neemt
zijn/haar loopbaanduur toe, die een rol speelt bij de vaststelling van het wettelijk
pensioenbedrag; een volledig pensioen is verworven na een loopbaan van 45 jaar.
Er zij evenwel opgemerkt dat indien men de verloning beschouwt van de loontrekkenden uit de
private sector van 45 tot 54 jaar en van 60jaar en ouder, blijkt dat de mediaan van de lonen bij de
45-54-jarigen duidelijk minder bedraagt dan bij de 60-plussers. De personen met een laag loon
verlaten met andere woorden de beroepsbevolking vaak vroeger.
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Grafiek 3 - Verdeling van de brutolonen in euro bij de 45-54-jarigen en bij de 60-plussers
(percentage, niet-gewogen gegevens, 2006 tot 2008)

Bron: ADSEI (SES).

Het gewicht van de zelfstandigen in de werkende populatie neemt overigens toe met de leeftijd.
Aan het einde van de loopbaan wordt dat vooral verklaard door de veel talrijker uittredingen uit
de arbeidsmarkt bij loontrekkenden dan bij zelfstandigen; die verschuiving wordt zichtbaar vanaf
de 50-54-jarigen maar tekent zich veel scherper af bij de volgende leeftijdsgroepen. Zo
vertegenwoordigen zelfstandigen meer dan 30 % van de werkenden in de leeftijdscategorie van
60 tot 64 jaar, terwijl hun aandeel bij de 40-44-jarigen slechts 15 % bedraagt (en minder dan 10 %
bij de min-30-jarigen).
Deze vaststelling verklaart het grote budgettaire gewicht van de pensioenbonussen van
zelfstandigen ten opzichte van de loontrekkenden. Volgens de jongste jaarlijkse statistieken van
de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP, 2011) bedroegen de maandelijkse uitgaven voor de
pensioenbonussen van loontrekkenden op 1 januari 2011 € 4,4 miljoen, voor 44 990
begunstigden, terwijl dat voor zelfstandigen € 3 miljoen was, voor 24 650 begunstigden.
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Grafiek 4 - Gewicht van de zelfstandigen in de werkende populatie, per leeftijdscategorie
(in duizenden personen, 2010)

Bron: EC (EAK microgegevens).

4.2. Kans op uittreding: vergelijking tussen 2005 en 2010
Wij willen een vergelijking maken tussen de kans op uittreding volgens leeftijd in 2005 (toen de
regeling van de pensioenbonus niet bestond) en in 2010 (toen de regeling van de pensioenbonus
3 jaar bestond).
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de enquête naar de arbeidskrachten van die twee jaren. De
hier bestudeerde transitie is die van werkgelegenheid naar niet-werkgelegenheid en er wordt een
extra criterium toegevoegd dat gebaseerd is op de subjectieve status van de betrokkene: deze
uittredende persoon verklaart met brugpensioen, met vervroegd pensioen of gepensioneerd te
zijn.
Naast het geslacht, het scholingsniveau en het gewest waar iemand woont, werd een
dichotomische variabele ingevoerd voor elk leeftijdsjaar4 tussen 45 en 69 jaar, teneinde het
profiel te verkrijgen van de kans op uittreding uit de arbeidsmarkt volgens de leeftijd.

4

Voor de ramingen van 2005 werden de leeftijden van 45 tot 53 jaar samengevoegd. Zowel voor 2005 als voor 2010
werden de leeftijden van 65 tot 69 jaar samengevoegd.
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Zoals in het thematisch deel, betreffende actief ouder worden, van dit verslag wordt aangetoond,
is de kans op uittreding uit de arbeidsmarkt geen monotone functie van de leeftijd. In België vindt
de uitstroom uit de werkgelegenheid plaats op sleutelleeftijden, wat het belang aantoont van
verschillende reglementaire bepalingen inzake pensionering en vervroegde uittreding. De kans
neemt aanzienlijk toe vanaf 55 jaar en bereikt drie verschillende pieken, namelijk op 58 jaar, op
60 jaar en op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Grafiek 5 - Kans op uittreding uit de arbeidsmarkt1 in België
(procenten)

Bron: ADSEI (EAK microgegevens).
1
De kansen worden berekend voor de referentiecategorie: mannelijke werknemer, gemiddeld scholingsniveau,
woonachtig in Vlaanderen.

De jaren 2005 en 2010 werden gekozen omdat zij vergelijkbaar zijn in termen van groei van de
economische activiteit met zowat 2 %. Het conjuncturele dieptepunt van 2002-03 was evenwel
veel minder scherp dan de effecten van de economische en financiële crisis van 2008-09.
De schattingen voor 2005 en 2010 werden los van elkaar gemaakt. Wanneer de profielen naast
elkaar worden gelegd, blijkt dat in 2010 meer personen tussen 56 en 59 jaar de arbeidsmarkt
verlieten, maar op 60 jaar en voor de leeftijden waarvoor de pensioenbonus geldt (boven de 62
jaar en tot 65 jaar) lag de kans op vervroegde uittreding in 2010 lager dan in 2005.
De gegevens van 2005 en 2010 werden overigens ook samengevoegd in een gemeenschappelijke
model om te toetsen of de verschillen tussen de twee jaren statistisch significant zijn. Op een
significantieniveau van 10% is dat het geval voor de leeftijden van 60 jaar en 63 jaar.
Door de keuze van deze twee periodes met een gelijkaardige (maar niet identieke) conjunctuur
werd een eenvoudige vergelijking voor/na de maatregel gemaakt. Deze vergelijking geeft aan dat
het gedrag inzake vervroegde uittreding na de leeftijd van 62 jaar tussen de beide jaren kon
worden afgeremd, maar dit verschil wordt verklaard door alle maatregelen tot uitstelling van de
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uittreding, in het bijzonder - maar niet alleen - de pensioenbonus. De optrekking van de
loopbaanvoorwaarden om vervroegd met pensioen te mogen en de geleidelijke verstrakking van
de vervroegde uittredingsregelingen tussen 2005 en 2010 hebben eveneens tot deze wijziging
bijgedragen.
De kansen op uittreding uit de arbeidsmarkt konden dalen, voor een deel of uitsluitend omdat de
oudere werknemers gemiddeld beschouwd in betere gezondheid verkeren, hoger opgeleid zijn
enz. dan de oudere werknemers uit de vorige generaties. Deze 'generatiegebonden' effecten
kunnen mede de verschillen in gedrag verklaren, zelfs met een tussenperiode van vijf jaar.
Het blijft opmerkelijk dat de kansen op uittreding precies geringer zijn voor de 63-64-jarigen,
namelijk de leeftijd waarop de bonus speelt, dan voor de 61-62-jarigen voor wie hij nog niet
speelt. De link met de maatregel lijkt dus waarschijnlijk, ook al blijft hij hypothetisch.

5. CONCLUSIES
Uit de gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten, waarin een vergelijking wordt gemaakt
tussen het jaar 2005, toen het bonusstelsel nog niet bestond, en het jaar 2010, namelijk drie jaar
na de invoering ervan, blijkt dat de kans op uittreding uit de arbeidsmarkt in 2010 minder groot
was voor de 63-64-jarigen, dat zijn de leeftijden waarop de bonus volop speelt. De maatregel
sorteert dus wellicht een gematigd effect, hoewel niet met zekerheid kan worden gesteld dat de
gedragswijziging er integraal aan toe te schrijven is.
Aangezien het een recente maatregel betreft, beschikt men niet over voldoende afstand om de
algemene impact ervan te kunnen analyseren. Hoewel het lovenswaardig is dat de regering de
balans opmaakt van de genomen maatregelen, is bovendien niet voorzien in de middelen, meer
bepaald in de vorm van de noodzakelijke gegevens, om een betere beoordeling mogelijk te
maken.
In een context waarin de verlenging van de beroepsactiviteit een noodzaak is, heeft de overheid
de hervormingen opgevoerd om de effectieve uittredingsleeftijd op te trekken. Onder meer onder
impuls van het HRW-verslag 2004 betreffende het loopbaaneinde, heeft het van 2005 daterend
generatiepact de noodzaak van een fundamentele wijziging ten opzichte van wat in het verleden
gebruikelijk was, bovenaan de agenda van de sociale partners geplaatst. De regering heeft tevens
de voorwaarden van bepaalde regelingen voor vervroegde uittreding verstrengd en/of de toegang
tot die regelingen uitgesteld, met name de werkloosheid met bedrijfstoeslag en het voltijds
tijdskrediet, regelingen die de werknemers tot dusver als sociale voordelen beschouwen en waar
de ondernemingen op grote schaal gebruik van maken om, in geval van herstructurering van hun
activiteiten, het sociale aspect te 'vergemakkelijken'.
Onder de stimulerende maatregelen was de invoering van een pensioenbonus voor zij die na de
leeftijd van 62 jaar blijven werken een symbolische maatregel. Ingevolge het regeerakkoord van
december 2011, is besloten de minimale pensioenleeftijd geleidelijk op te trekken tot 62 jaar en
het minimale aantal loopbaanjaren tot 40 jaar; in de toekomst zou de bonus op meer
belangstelling kunnen rekenen van werknemers die het bedrag van hun toekomstig pensioen
willen verhogen. Hoewel de maatregel tot nu toe weinig effect sorteert, kan hij een positieve
bijdrage leveren tot de verhoging van de arbeidsdeelname na 62 jaar voor zover hij wordt
ingepast in een meer algemeen beleid.
Het al dan niet recht hebben op de pensioenbonus zou echter niet langer afhankelijk mogen zijn
van enkel het criterium inzake minimumleeftijd; er zou ook rekening moeten worden gehouden
met de duur van de loopbaan. Op die manier zou een financiële prikkel worden gegeven voor een
langere loopbaan dan de minimumleeftijd om vervroegd met pensioen te gaan en het
buitenkanseffect van de bonus zou beperkt zijn vermits de personen die op 62-jarige leeftijd geen
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40 loopbaanjaren hebben er niet zullen kunnen van genieten. De Raad merkt voorts op dat de
impact van de bonus verhoudingsgewijs gunstiger is voor werknemers met een laag inkomen en
dus met een klein pensioen, en dat hij zodoende tot meer billijkheid bijdraagt. Bovendien moet
worden gewaakt over de kosten die dit systeem zou kunnen meebrengen.
Het informeren van de potentieel rechthebbenden is uiteraard van essentieel belang om de
maatregel zoveel mogelijk kans op succes te bieden.

246.

BIBLIOGRAFIE

Dekkers G. (2009), "Les effets du bonus de pension en Belgique : simulations microéconomiques",
Retraite et Société, nr. 58, november.
Hoge Raad van Financiën (2012), Advies van de Studiecommissie voor de Vergrijzing : Evaluatie
van de pensioenbonus , Brussel, juni.
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2004), Verslag 2004, Brussel.
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2009), Verslag 2009, Brussel.
Lefebvre M. en K. Orsini (2011), "A structural model for early exit of older men in Belgium",
Empirical Economics, nr. 42, p. 1-20.
Maes M. (2008), Financial and redistributive impact of reforming the Belgian pension system, IRES
Discussion paper, 2009-40.
Maes M. (2010), "Le bonus pension : un cadeau empoisonné", Regards économiques, nr. 79.
Nationale pensioenconferentie (2010), Groen Boek: Een toekomst voor onze Pensioenen, april.
OESO (2011), Panorama des pensions 2011: Les systèmes de retraites dans les pays de l’OCDE et
du G20, Paris.
Rijksdienst voor Pensioenen (2012), De pensioenbonus, site: http://www.onprvp.fgov.be/.
Rijksdienst voor Pensioenen (2012), Jaarlijkse statistiek 2011, site: http://www.onprvp.fgov.be/.
Stock J.H. en Wise D.A. (1990), The pension inducement to retire: an option value analysis, Issues
in the Economic of Ageing, in D.A. Wise (Ed.), Chicago, University of Chicago Press, pp. 205-229.
Van der Linden, Bruno (2011), "Principes généraux d'évaluation des effets d'un dispositif", Reflets
et perspectives de la vie économique, 2011-1 (Tome L).

247.

248.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Onvoldoende of niet
uitgevoerde maatregelen
uit het generatiepact

249.

250.

INHOUDSTAFEL
1. Context ................................................................................................................................. 253

2. Inventaris van de niet of onvoldoende uitgevoerde maatregelen van het
solidariteitspact tussen de generaties .................................................................................. 253
2.1. Maatregel generatiepact nr. 13 .......................................................................................... 253
2.2. Maatregel generatiepact nr. 14 .......................................................................................... 254
2.3. Maatregel generatiepact nr. 15 .......................................................................................... 255
2.4. Maatregel generatiepact nr. 16, eerste deel ....................................................................... 256
2.5. Maatregel generatiepact nr. 17 .......................................................................................... 261
2.6. Maatregel generatiepact nr. 19 .......................................................................................... 263
2.7. Maatregel generatiepact nr. 24 .......................................................................................... 268
2.8. Maatregel generatiepact nr. 25 .......................................................................................... 269
2.9. Maatregel generatiepact nr. 26-27 ..................................................................................... 270
2.10.

Maatregel generatiepact nr. 31 ..................................................................................... 271

2.11.

Maatregel generatiepact nr. 44 ..................................................................................... 272

2.12.

Maatregel generatiepact nr. 46 ..................................................................................... 273

2.13.

Maatregel generatiepact nr. 48 ..................................................................................... 276

2.14.

Maatregel generatiepact nr. 49 ..................................................................................... 277

2.15.

Maatregel generatiepact nr. 65 ..................................................................................... 278

Bijlagen ..................................................................................................................................... 279

251.

252.

1. CONTEXT1
Het generatiepact van december 2005 telt drie luiken, namelijk 1) Meer jongeren tewerkstellen,
2) Actief ouder worden, en 3) Een nieuw sociaal contract voor een sterke en solidaire sociale
zekerheid.
In het federale regeerakkoord van december 2011 staat het volgende voornemen: "In de loop van
2012 zullen de andere maatregelen van het Generatiepact eveneens worden geëvalueerd (zware
beroepen, solidarisering van de brugpensioenen, enz.) en zullen de nodige correctiemaatregelen
worden getroffen."
Eind januari 2012 schreef minister van Werk Monica De Coninck een brief (zie bijlage 1) aan de
Raad waarin zij om een stand van zaken vroeg over de maatregelen van het generatiepact die niet
of onvoldoende werden uitgevoerd. De maatregelen in kwestie hebben uitsluitend betrekking op
het tweede luik van het generatiepact, namelijk het actief ouder worden.

2. INVENTARIS

VAN DE NIET OF ONVOLDOENDE UITGEVOERDE MAATREGELEN VAN HET

SOLIDARITEITSPACT TUSSEN DE GENERATIES

2.1.

Maatregel generatiepact nr. 13

“Een brede en langdurige sensibiliseringscampagne zal alle actoren wijzen op hun vooroordelen in
verband met werk, leeftijd en ouder worden en de economische productiviteit en
arbeidsmarktwaarde van ervaren werknemers toelichten. Alle betrokken actoren, ook de sociale
partners, moeten doordrongen worden van de arbeidsmarktwaarde van de oudere werknemer”.

2.1.1. Stand van uitvoering
Voor deze campagne werden de nodige middelen gereserveerd in het federaal ESF-programma
voor de periode 2007-2013. Naast dit ESF-luik van de financiering moet een minstens even grote
overheidsfinanciering voorzien worden op de begroting van de FOD WASO.
Deze campagne is momenteel in een startfase:
-

op de begroting 2011 en 2012 werden de nodige financiële middelen ingeschreven, zowel
ESF-luik (op begroting POD Maatschappelijke Integratie) als Belgisch publiek luik (op begroting
FOD WASO);

-

een samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD WASO en de Kanselarij werd afgesloten;

-

via extern bureau MAS wordt in februari 2012 een nulmeting uitgevoerd bij ruim publiek, bij
werknemers en bij werkgevers over attitudes tov ouderen en werk. Na deze nulmeting zal
zesmaandelijks een nieuwe meting worden doorgevoerd (nagaan effect campagne en
eventueel bron voor bijsturing campagne);

-

het lastenboek voor het maken van de keuze van het campagnebureau werd in januari door
de Kanselarij rondgestuurd. Een infosessie voor de geïnteresseerde bureaus is voorzien begin
maart 2012. De beslissing over de te weerhouden uitvoerder zal plaatshebben eind maart,
zodat de campagne effectief van start kan gaan begin mei 2012.

1

Dit deel van het HRW-verslag 2012 over de onvoldoende of niet uitgevoerde maatregelen uit het generatiepact
werd voornamelijk door de FOD WASO opgesteld.
253.

Deze campagne zal minstens lopen tot eind 2013 (onder voorbehoud van goedkeuring begroting
2013).
In het kader van het Vlaamse loopbaanakkoord dat de sociale partners en de Vlaamse Regering op
17 februari 2012 sloten, krijgt de Vlaamse sensibiliseringscampagne "dejuistestoel.be" in 2012
een doorstart met een grootschalig vormingsprogramma, waarbij alle bedrijven een leeftijdsscan
kunnen opmaken die vergeleken kan worden met de andere ondernemingen uit de eigen
bedrijfstak en waarbij een argumentarium ter reflectie en sensibilisering werd uitgewerkt voor
werkgevers en werknemers.

2.1.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
De campagne werd niet opgestart in 2009, zoals oorspronkelijk voorzien, omdat de toenmalige
federale Minister van Werk het niet gepast vond om in volle crisis, met een zeer hoge
werkloosheidsgraad bij de jongeren, een campagne te voeren voor de aanwerving van ouderen.
Midden 2011 werd het licht op groen gezet voor de start.

2.1.3. Nut van verdere uitvoering
Ervaring in het buitenland (o.a. Finland) toont aan dat het succes van een dergelijke campagne
groot kan zijn, als ze aangehouden wordt in de tijd. De ESF-middelen voor na 2012 zijn voorzien.
Op de begroting 2013 (en eventueel 2014) van de FOD WASO moet dit eveneens voorzien
worden.

2.2.

Maatregel generatiepact nr. 14

“Elk jaar wordt op federaal niveau een prijs uitgereikt aan de onderneming die uitzonderlijke
inspanningen deed om oudere werknemers in dienst te houden of te nemen. De keuze wordt
gemaakt in overleg tussen de federale regering en de sociale gesprekspartners.”

2.2.1. Stand van uitvoering
Geen enkel begin van uitvoering.

2.2.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Geen enkel officieel document verklaart de reden van niet-uitvoering.
Elementen die kunnen meespelen zijn:
-

de Gewesten hebben in het kader van hun diversiteitsbeleid aandacht voor leeftijd. Ze werken
via diversiteitsplannen (alle gewesten), aangevuld met een label (voor Brussel en Wallonië).
Een dergelijk label kan gezien worden als alternatief voor een jaarlijkse prijs;

-

op federaal niveau heeft in de periode 2008-2011 een label (“gelijkheid-diversiteit”) bestaan
als experiment, waarbij o.a. leeftijd één van de aandachtspunten was. Een 15-tal
ondernemingen (vooral grotere, zowel publiek als privé) hebben gedurende 3 jaar
actieplannen overlegd binnen de onderneming, waarbij de vooruitgang jaarlijks werd
beoordeeld door een externe audit en een overhandiging door de federale Minister van Werk
van het label aan de ondernemingen die positief beoordeeld werden. Voorlopig is deze
experimentele fase ten einde, en is er geen zicht op een eventueel vervolg. Eén van de
belangrijke redenen is de betwisting tussen federaal en gewesten over wie bevoegd is. Ook
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een overleg via IMC (interministerieel comité) en het Overlegcomité brachten in het verleden
geen uitsluitsel.
Het toekennen van een jaarlijkse prijs vereist duidelijke objectieve criteria. Hoe binnen de
regering en in combinatie met de sociale partners overeenstemming bereiken over deze criteria?
De politieke (en syndicale) gevoeligheid van het thema actief ouder bemoeilijkt de realisatie.

2.2.3. Nut van verdere uitvoering
In het kader van de overdracht van bevoegdheden voorzien in het regeerakkoord DI RUPO I, lijkt
het eerder aangewezen dat federaal zich onthoudt van het toekennen van een dergelijke prijs.
Het ganse doelgroepenbeleid wordt Gewestmaterie. Ze hebben al hun diversiteitsplannen en
label, met aandacht voor leeftijd. De federale bevoegdheid situeert zich eerder op vlak van
bestrijding van discriminatie dan wel op vlak van positieve acties.
Bovendien is in uitvoering van het federaal regeerakkoord DI RUPO I voorzien dat de
ondernemingen elk jaar een werkgelegenheidsplan voor ouderen moeten voorleggen aan het
sociaal overleg (ondernemingsraad, comité, …). Wellicht is dit een beter alternatief, met een
grotere impact dan één onderneming een jaarlijkse prijs geven.

2.3.

Maatregel generatiepact nr. 15

“De sectoren en ondernemingen worden uitgenodigd een preventief leeftijdsbewust
personeelsbeleid te ontwikkelen, zodanig dat de werknemers vitaal, gezond, gemotiveerd en
voldoende geschoold kunnen blijven werken tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bijzondere
aandacht gaat naar de kwaliteit van de arbeid en naar de risico-factoren voor het vroegtijdig
verlaten van het arbeidsproces. In deze plannen worden afspraken gemaakt die de risico’s
tegengaan. De geëigende instrumenten en overlegorganen (de syndicale afvaardigingen, de
Comités voor Preventie, de Ondernemingsraden, en de Sociale Inspectie) kunnen er over waken
dat een personeelsbeleid voor alle leeftijden wordt ontwikkeld. Een sterke sectorale en paritaire
aansturing zal hierbij nodig zijn.”

2.3.1. Stand van uitvoering
Het gaat om overleg binnen de ondernemingen, en behoeft dus in principe geen reglementaire
uitwerking.
Het is onduidelijk in welke mate de laatste jaren bijkomende inspanningen werden gedaan om te
komen tot een dergelijk preventief leeftijdsbewust personeelsbeleid. Indien hierover een
evaluatie moet gemaakt worden, kan dit enkel door de sociale partners zelf. Maar volgens de NAR
is dit nog “mesure non-exécutée ou sans vue claire”.
In het Vlaamse loopbaanakkoord van 2012 is voorzien dat de bedrijven ondersteund zullen
worden in het ontwikkelen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, competentieontwikkeling
en werkbaar werk. Sectoren zullen ook steun ontvangen om via de sectorconvenants de
werkbaarheid van jobs te verhogen.

2.3.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Wellicht is de oproep te vrijblijvend geweest, en niet voldoende ondersteund vanuit de centrale
structuur van werknemers- en werkgeversorganisaties.
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2.3.3. Nut van verdere uitvoering
In het nieuwe regeerakkoord DI RUPO I is voorzien dat de ondernemingen een
werkgelegenheidsplan voor ouderen zullen moeten opmaken.
In de programmawet is een basistekst opgenomen, met de volgende krachtlijnen:
-

elke werkgever met minstens 50 werknemers zal verplicht zijn om jaarlijks een plan voor de
tewerkstelling van ouderen op te stellen en te overhandigen aan de
werknemersvertegenwoordigers (ondernemingsraad, comité, …). Het gaat dus om een intern
ondernemingsdocument. Bij KB kan die verplichting uitgebreid worden tot ondernemingen
met 20 tot 50 werknemers;

-

in dat plan moet de werkgever de maatregelen opnemen die hij in het volgende jaar in
praktijk wil brengen, en die als doel hebben oudere werknemers langer in dienst te houden
en/of meer oudere werknemers in dienst te nemen;

-

daarbij zijn verschillende actieterreinen voorzien, zoals werken aan loopbaanbegeleiding,
opleiding, aanpassing arbeidsomstandigheden, aanpassing arbeidstijd, bestrijden vervroegde
uittrede omwille van fysische of psychosociale problemen, ... De FOD WASO zal een model
van dergelijk plan ter beschikking stellen van de ondernemingen;

-

dit plan zal het onderwerp uitmaken van een discussie in ondernemingsraad, comité, … en
wordt teven ter beschikking gehouden van de sociale inspectiediensten.

In hun advies nr. 1.795 van de NAR vragen de sociale partners aan de regering om eventueel een
alternatieve regeling te mogen uitwerken en voorstellen. De regering ging op deze vraag in: het
ontwerp opgenomen in de programmawet zal niet in werking treden indien er tegen uiterlijk
30 juni 2012 een CAO van de NAR is die een regeling van ondernemingsplannen uitwerkt en
oplegt aan de ondernemingen.
De conclusie is duidelijk: wat nu in uitwerking is, komt eigenlijk neer op het realiseren van dit punt
15 van het generatiepact.

2.4.

Maatregel generatiepact nr. 16, eerste deel

“Concreet zullen experimenten opgezet worden in een aantal bedrijven waarin een grote
loonspanning meer dan elders aanwervingen van ouderen belemmert, ten einde voor nieuwe
intreders op de arbeidsmarkt te komen tot nieuwe afgevlakte barema’s. Die experimenten zal de
regering ondersteunen met een gecibleerde en in de tijd uitdovende lastenverlaging. Om de
jongeren die al werken niet te discrimineren, zullen ook zij de mogelijkheid krijgen om toe te
treden tot die barema’s.
Oudere werknemers zijn veel meer gebaat bij een verbetering van wat men hun secundaire
arbeidsvoorwaarden noemt. In ruil voor een afzwakking en afbouw van de gangbare leeftijds- en
anciënniteitslogica kunnen die randvoorwaarden verbeterd worden: bijkomende extra
vakantiedagen, vrijstelling van nachtdiensten en onregelmatige diensten, verruimde toegang tot
deeltijdse formules van tijdskrediet,…”

256.

2.4.1. Stand van uitvoering
In de tekst van het generatiepact die maatregel 16 voorafgaat, wordt duidelijker gemaakt wat de
bedoeling was. “Er kan eveneens worden gedacht aan een gerichte aanmoediging voor de
sectoren en ondernemingen om voor de nieuwe intreders op de arbeidsmarkt tot barema’s te
komen waarin het element leeftijd minder zwaar doorweegt en waarin jongeren méér gaan
verdienen dan vandaag.”
In de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 werd de wettelijke basis
gecreëerd voor de uitvoering:
-

Art. 21. § 1. Om de uitvoering van experimenten tot invoering van specifieke loonbarema's
voor nieuwe intreders in ondernemingen mogelijk te maken en alleen voorzover dit voor het
experiment noodzakelijk is, kan de Koning, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de
werkgever toestemming geven om tijdelijk af te wijken van de bepalingen van artikelen 19, 26
en 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en
de paritaire comités om af te wijken van de bepalingen van collectieve
arbeidsovereenkomsten die loonbarema's bevatten waardoor de werkgever gebonden is;
§ 2. Het verlenen van de in § 1 bedoelde afwijking gebeurt alleen in het kader van
een overeenkomst voor een experiment tot invoering van specifieke loonbarema's voor
nieuwe intreders in ondernemingen die door de minister, de werkgever of de
vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemersvertegenwoordigers van de
betrokken ondernemingen is ondertekend.

-

Art. 22. De overeenkomst voor een experiment tot invoering van specifieke loonbarema's
voor nieuwe intreders in ondernemingen omvat inzonderheid:
1° een algemene beschrijving van het experiment;
2° de duur van het experiment;
3° de bepalingen waarvan de werkgever kan afwijken en de grenzen van die afwijking;
4° een beschrijving van de maatregelen die op ondernemingsvlak worden genomen die
leiden tot een preventief leeftijdsbewust personeelsbeleid;
5° de voorwaarden waaronder het experiment vóór het verstrijken van de termijn kan
worden beëindigd;
6° de modaliteiten betreffende de periodieke en eindbeoordeling van het experiment alsook
betreffende de controle ervan op het vlak van de onderneming.

-

Art. 23. De Koning kan de nadere regelen van de in artikel 22, 4°, bedoelde maatregelen
bepalen.

In de periode 2006-2011 werd geen enkele aanvraag ingediend om gebruik te kunnen maken van
deze mogelijkheid.
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In de praktijk blijkt dan ook dat aan onze loonbaremastructuur niets veranderd is:
Grafiek 1 - Gemiddeld brutomaandloon bedienden volgens leeftijd
(euro's)

Bron: ADSEI (SES), berekeningen FOD WASO.

En bovendien is ook het onderscheid arbeiders/bedienden met betrekking tot deze problematiek
gebleven.
Grafiek 2- Gemiddeld brutomaandloon volgens leeftijd in 2009
(euro's)

Bron: ADSEI (SES), berekeningen FOD WASO.
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De enquête naar de Structuur en de Spreiding van de Lonen (Structure of Earnings Survey of SES)
heeft betrekking op de gemiddelde brutomaandlonen van vrouwelijke en mannelijke werknemers
in de privésector, zowel arbeiders als bedienden.
Aangezien het maandlonen betreft, zouden de per leeftijdscategorie opgetekende verschillen
kunnen worden toegeschreven aan verschillen in arbeidsduur tussen de werknemers van
verschillende leeftijdscategorieën. We zijn evenwel van oordeel dat die verschillen niet van die
aard zijn dat ze de aan de leeftijd gerelateerde opgetekende loonstructuur opnieuw ter discussie
stellen. In het thematisch gedeelte van dit verslag werd immers op basis van een meer
gedetailleerde opsplitsing van de Belgische gegevens en enkel aan de hand van voltijdwerkers
aangetoond dat er op het niveau van de lonen verschillen blijven bestaan tussen
leeftijdscategorieën.
Gezien het onderscheid arbeider/bediende in de problematiek van de loonschalen in België, zou
het feit dat de loonspanning tussen oudere en jongere werknemers recentelijk niet afgenomen is
deels kunnen worden toegeschreven aan het toegenomen belang van de dienstensector in de
economie en aan de relatieve toename van het aantal werknemers met een
bediendenovereenkomst.
Op basis van de resultaten van de SES is het mogelijk een indicator op te stellen waarmee een
algemeen beeld van de loonspanning tussen oudere en jongere werknemers kan worden
geschetst. Die indicator wordt vervolgens gebruikt om een vergelijking te maken tussen
verschillende landen. Een indicator van de loonspanning tussen oudere en jongere werknemers
wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het gemiddelde maandloon van werknemers van 50
tot 59 jaar en het gemiddelde maandloon van werknemers van 30 tot 39 jaar, waarbij het
laatstgenoemde wordt gelijkgesteld aan 100. De keuze van die leeftijdscategorieën wordt
ingegeven door problemen inzake beschikbaarheid van gegevens op Europees niveau.
De SES betreffende het jaar 2006 is de laatste waarvoor vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn
voor alle landen van de Europese Unie. Ten einde een zo homogeen mogelijk geheel te krijgen,
beperken we ons tot de EU-15. Voor die internationale vergelijking bekijken we de gegevens enkel
voor de industrie in de ruime zin (bedrijfstakken C tot F van de NACE-classificatie NACE rev. 1.1)
en de dienstensector (bedrijfstakken G tot K), voor ondernemingen met 10 of meer werknemers.
Uit de resultaten blijkt dat het loonverloop in tal van andere Europese landen in verschillende
mate gerelateerd is aan de leeftijd.
Zo is de loonspanning tussen ouderen en jongeren beduidend groter in Griekenland (137), Italië
(128), Spanje, Frankrijk en Luxemburg (voor de drie laatstgenoemde landen boven 120). Ze is
eveneens sterk uitgesproken voor Portugal (115), België (115) en Oostenrijk (113). Ze is
daarentegen veel geringer in Nederland en Duitsland (107). De Angelsaksische en Scandinavische
landen, daarentegen, vertonen een veel gematigder loonspanning. Voor Finland blijkt uit de
geaggregeerde statistieken een nagenoeg onbestaande spanning (100,3) terwijl het Verenigd
Koninkrijk nog meer afwijkt met minder hoge lonen voor de werknemers van 50 tot 59 jaar dan
voor de 30-39-jarigen (spanningsindex van 91).
De verschillen tussen de landen van de Europese Unie kunnen deels gerelateerd zijn aan
verschillen inzake werkgelegenheidsstructuur, zoals het relatieve aandeel van mannen en
vrouwen, deeltijdwerkers en voltijdwerkers, de sectorale samenstelling van de economie, enz.
Bovendien kunnen landen een geringere loonspanning laten optekenen louter omdat ze minder
productieve en minder goed betaalde werknemers langer aan het werk houden, terwijl in andere
landen vooral de productiefste werknemers aan het werk blijven.
De in België opgetekende loonspanning tussen jongere en oudere werknemers is dus vanuit
Europees oogpunt niet uitzonderlijk. Toch moet worden aangestipt dat België behoort tot een
groep van landen waar die spanning vrij groot is. Het is tevens opmerkelijk dat de loonspanning
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tussen ouderen en jongeren beduidend geringer is in de Angelsaksische en Scandinavische
landen.
Zoals blijkt uit de hierna volgende grafiek, lijkt er op basis van een eenvoudige bivariate relatie
een negatieve correlatie te bestaan tussen de graad van loonspanning tussen jongere en oudere
werknemers en de werkgelegenheidsgraad van personen van 55 jaar en ouder. Een relatief vlakke
loonstructuur gaat gepaard met een betere werkgelegenheidsgraad van ouderen.
Die bevinding zou kunnen wijzen op een uitstoot van oudere werknemers op grond van
argumenten inzake relatieve kostprijs (met andere woorden, een geringere vraag naar arbeid). De
financiële argumenten voor een vervroegde uittreding sluiten uiteraard niet uit dat ook andere
mechanismen kunnen spelen, zoals de "sociale aanvaarding" van de afdanking van ouderen (ten
opzichte van jongeren) of andere redenen die inspelen op het arbeidsaanbod van ouderen.
Grafiek 3 - Werkgelegenheidsgraad van de werknemers van 55 jaar en ouder1 en loonspanning tussen
oudere en jongere werknemers2

Bron: EC (SES 2006 en EAK 2006).
1
Verhouding tussen het aantal werkenden van 55 jaar en ouder en de totale populatie in die leeftijdscategorie, in
procenten.
2
Verhouding tussen het gemiddelde maandloon van werknemers van 50 tot 59 jaar en dat van de werknemers van
30 tot 39 jaar, waarbij het niveau van het loon van de laatstgenoemden gelijk is aan 100.

2.4.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
De NAR vermeldt dit onderwerp niet in zijn evaluatie van de niet-uitvoering van het
generatiepact.
Gelet op het verbod om leeftijd als criterium te gebruiken, hebben de sociale partners de voorbije
jaren hun CAO’s aangepast, en quasi overal leeftijd vervangen door anciënniteit. Waarbij
anciënniteit dan wel zo danig breed werd gedefinieerd (ook prestaties bij vroegere werkgevers,
ook gelijkstellingen voor periodes van ziekte en werkloosheid, …) dat het een synoniem is van
leeftijd. Er werd dus geen echte vooruitgang geboekt.
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2.4.3. Nut van verdere uitvoering
Onze loonbaremastructuur, zeker voor bedienden, vergroot de kans van ouderen op uitsluiting uit
het werk en beperkt de aanwerving van oudere werknemers.
Dit doorbreken blijft dus een belangrijke uitdaging. Een meer ingrijpende overheidstussenkomst
zal noodzakelijk zijn. Een mogelijke piste zou zijn om in een aantal fasen (telkens per IPA-periode)
de maximale anciënniteit die weerhouden wordt voor de barema’s te verlagen, om bvb. in 2020
tot een regeling te komen waarbij de lonen na 10 jaar anciënniteit niet meer stijgen omwille van
bijkomende anciënniteit.
Er dient wel opgemerkt te worden dat de uitstoot van oudere werknemers niet alleen een kostenprobleem is, aangezien deze ook voor oudere arbeiders wordt vastgesteld, waarvan de barema's,
minder dan bij de bedienden, afhangen van leeftijd en/of ancienniteit.

2.5.

Maatregel generatiepact nr. 17

“Barema’s gebaseerd op leeftijd en het hanteren van leeftijdsgrenzen in het algemeen stelt een
probleem op het vlak van de Europese reglementering inzake antidiscriminatie. Op korte termijn
moeten de noodzakelijke wetgevende initiatieven genomen worden voor een herziening van de
antidiscriminatiewetgeving. Er moet geantwoord worden op het arrest van het arbitragehof en op
de problemen van de omzetting van de Europese richtlijnen. De nationale wetgever moet met
name de grenzen bepalen voor het gebruik van de leeftijd als reden om mensen verschillend te
behandelen, zoals voorzien door de het artikel 6 van de richtlijn 7/8/2000”

2.5.1. Stand van uitvoering
De Belgische antidiscriminatie wetgeving werd aangepast aan de Europese opmerkingen. Formeel
is dit luik in orde.
Het Centrum voor gelijkheid van kansen voert jaarlijks een studie uit over gevallen van
discriminatie in verband met de leeftijd. De in die jaarverslagen toegelichte gevallen hebben niet
enkel betrekking op discriminaties op het vlak van werkgelegenheid (met name in de selectie- en
aanwervingsfase) maar kunnen ook samenhangen met andere domeinen, zoals het aanbod van
en de toegang tot goederen en diensten (banksector, verzekeringen, huisvesting, …).
Tabel 1 - Verloop van de meldingen aan het Centrum voor gelijkheid van kansen voor gevallen van
discriminatie in verband met de leeftijd
Jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010

42 meldingen
56 meldingen
124 meldingen
105 meldingen
86 dossiers1 « leeftijd »
104 dossiers « leeftijd »

Bron: NAR.
1
Sinds 2009 zijn de statistieken niet meer beschikbaar per melding maar per dossier. Een dossier kan een
of meerdere meldingen bevatten.
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Uit de verschillende jaarverslagen van het Centrum blijkt dat meer dan de helft van de
discriminatieproblemen in verband met de leeftijd zich voordeed in een beroepssituatie (vooral –
maar niet uitsluitend – bij de indienstneming en de selectie).
Volgens diezelfde verslagen steekt trouwens geen enkele categorie werkelijk af ten opzichte van
de andere in de dossiers die betrekking hebben op een specifieke leeftijdsgroep. Niettemin
worden personen van ouder dan 55 jaar vaker getroffen door discriminatie op basis van de
leeftijd (40%).
De FOD WASO maakte een aantal jaren geleden een overzicht van alle wets- en reglementaire
bepalingen waarbij leeftijd als criterium werd gebruikt, en verzocht alle betrokken ministers om
een kritische doorlichting van deze regelgeving en waar nodig een aanpassing.
Ondertussen werden echter, met name inzake werkgelegenheidsbeleid, nieuwe maatregelen
ingevoerd waarbij leeftijd weerhouden werd als criterium. Enkele voorbeelden:
-

oprichting tewerkstellingscellen bij collectief ontslag: verplichte deelname voor 45-plussers;

-

verplicht aanbod outplacement in geval van individueel ontslag: enkel verplicht vanaf 45 jaar;

-

nieuwe RSZ-bijdrageverminderingen voor jongeren en ouderen in kader van uitvoering van
generatiepact en IPA-akkoorden: per leeftijdsjaar afnemende (voor jongeren) of toenemende
(voor ouderen) patronale bijdragevermindering;

-

premie voor overgang van zwaar naar licht werk (eveneens uitvoering generatiepact): enkel
van toepassing op 50-plussers.

In de adviezen van de Raad van State bij sommige besluiten, maakte de Raad de opmerking dat
niet voldoende duidelijk was of het leeftijdsgebruik wel voldoende gemotiveerd was om aanvaard
te kunnen worden, en wees er bovendien op dat de rechtbanken en hoven nadien steeds een
toetsingsrecht hadden.

2.5.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Formeel is de uitvoering gebeurd, maar bij de opmaak van de regelgeving (en voor de sociale
partners, bij afsluiten CAO’s) wordt veel te weinig aandacht besteed aan dit aspect.

2.5.3. Nut van verdere uitvoering
Er werd enkele jaren geleden een globaal overzicht gemaakt door de studiedienst van de FOD
WASO van alle bepalingen inzake werk en arbeid waarbij leeftijd werd gebruikt.
Ondertussen is de toestand er niet op verbeterd. Het ware wellicht nuttig de lijst te actualiseren,
en voor elke bestaande regel een kritische doorlichting te doen in hoeverre het leeftijdscriterium
wel voldoende gewettigd is om niet discriminatoir te zijn.
Ondertussen zou bij elke nieuwe regelgeving waarbij leeftijdsgrenzen gebruikt worden een soort
test moeten gebeuren op het gewettigd karakter ervan.
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2.6.

Maatregel generatiepact nr. 19

“De afspraak om voor de periode na 2006 een nieuw groeipad uit te tekenen, om de
vormingsinspanningen te versterken en beter te verdelen. Daarbij moet in het bijzonder de
participatiegraad aan opleidingen verhogen, in lijn met de nieuwe Europese richtsnoeren die
bepalen dat tegen 2010 1 op 2 werknemers in de loop van een jaar vorming volgen of opleiding
krijgen. Dit veronderstelt voor België dat tussen 2004 en 2010 alle betrokkenen zich inspannen
opdat elk jaar 60.000 werknemers meer betrokken worden in een vormingsinspanning. Hierbij
moet bijzondere aandacht gaan naar de diversiteit in het personeelsbestand. De sectoren en
ondernemingen worden gevraagd de 0,10 % voor risicogroepen in het bijzonder te bestemmen
voor oudere werknemers, laaggeschoolden, gehandicapten en allochtonen.”
De regering heeft van de sociale partners trouwens de financiële doelstelling ten gunste van de
opleiding van werknemers overgenomen (de totale opleidingsinspanningen van alle werkgevers
die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, moeten 1,9 % van hun loonsom
bedragen) door die doelstelling in het generatiepact in te lassen. De desbetreffende wet bepaalde
bovendien dat een sanctiemechanisme op sectoraal niveau zou worden toegepast zolang de
doelstelling van 1,9 % niet zou worden bereikt voor de private sector als geheel. De boete, die de
vorm aanneemt van een aanvullende bijdrage van 0,05 % ten behoeve van het educatief verlof,
moet worden betaald door alle ondernemingen van de sectoren die onvoldoende inspanningen
leveren inzake voortgezette opleiding, dat wil zeggen die waarvoor er, voor het jaar waarop de
evaluatie betrekking heeft, geen CAO van kracht is die oplegt om ofwel de opleidingsinspanningen
elk jaar met ten minste 0,1 procentpunt van de totale loonsom op jaarbasis van de
ondernemingen van de sector te verhogen, ofwel de participatie aan opleidingen met ten minste
5 procentpunt op te trekken. De CAO moet aangeven voor welke mogelijkheid wordt gekozen en
welke maatregelen daartoe worden genomen.

2.6.1. Stand van uitvoering
Actie 19 sluit onmiddellijk aan bij actie 18, die voorzag dat de globale vormingsinspanning om
minstens 1,9 % van de loonmassa aan opleiding te spenderen moest gehaald zijn tegen 2006. En
dat de daaropvolgende jaren het objectief elk jaar verhoogd zou worden.
Dit doel werd niet bereikt in 2006, en is trouwens nog steeds niet bereikt. In dat opzicht was het
dan ook voorbarig al een nieuwe, meer ambitieuze doelstelling voorop te stellen.
Wat het tweede deel van actie 19 betreft, nl. het vernauwen van de definitie van “risicogroep” tot
“oudere werknemers, laaggeschoolden, gehandicapten en allochtonen” werd evenmin
vooruitgang geboekt.
De lijst van de sectoren die een boete voor de boekjaren 2008 en 2009 hebben gekregen, werd
opgesteld op basis van het advies van 26 januari 2011 van de Nationale Arbeidsraad en de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over de evaluatie van de bijkomende sectorale
opleidingsinspanningen. Het sanctiemechanisme werd geactiveerd bij een op 20 april 2011
gepubliceerd ministerieel besluit. Op 28 november 2011 hebben de Nationale Arbeidsraad en de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gezamenlijk de lijst opgesteld van de sectoren die
onvoldoende inspanningen hebben geleverd voor het boekjaar 2010. Deze lijst is hierna
opgenomen als bijlage 2.

2.6.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Er dient opgemerkt dat de sociale partners in de NAR eerst een ruime tijd nodig hadden om te
komen tot een omschrijving van het soort opleidingen en kosten die ze in rekening brengen voor
de toetsing van de 1,9 %. De opeenvolgende technische rapporten van de Centrale Raad voor het
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Bedrijfsleven van de voorbij jaren wijden daar heel wat aandacht aan. En bevatten eveneens een
berekening op basis van het akkoord tussen de sociale partners.
Ideeën tijdens de legislatuur Leterme I om een nauwere definitie te hebben van risicogroepen
werden nooit geconcretiseerd. Wellicht wegens onvoldoende steun vanuit de sociale partners, die
een grotere vrijheid willen behouden voor de sectoren, om zo beter te kunnen inspelen op de
specifieke kenmerken van elke sector. De beperking van de doelgroepen die in aanmerking
komen als “risicogroep” zit vervat in een ontwerp van KB dat sinds 24/06/2011 voor advies werd
overgemaakt aan de Nationale Arbeidsraad.
De boete ten gevolge van onvoldoende opleidingsinspanningen werd echter niet geïnd, omdat
een van de sociale partners bij de Raad van State een beroep heeft ingesteld en heeft gevraagd de
wet nietig te verklaren.
Het regeerakkoord van 2 december 2011 bepaalde bovendien dat het sanctiemechanisme zou
worden aangepast om het meer te individualiseren : " Om de doelstellingen rond de opleiding van
werknemers te helpen naleven, zal het bestaande responsabiliseringsmechanisme van de
werkgevers worden gewijzigd. In het geval er een sectorale overeenkomst bestaat, zal een sanctie
betreffende het niet naleven van de engagementen op sectoraal vlak worden toegepast. Bij gebrek
aan sectorale overeenkomst zullen de ondernemingen die individueel de doelstelling respecteren,
niet worden gesanctioneerd. Tegelijk zal het sanctieniveau beter in verhouding tot de doelstelling
staan ". Het sanctiemechanisme zal ernstig worden verfijnd en verstrengd; dit is voorzien door de
wet van 29/03/2012. De uitvoeringsmaatregelen worden besproken in de NAR.

2.6.3. Nut van verdere uitvoering
Het spreekt van zelf dat het verhogen van de opleidingsinspanningen in het algemeen, en deze
voor oudere werknemers in het bijzonder, van groot belang zijn om oudere werknemers aan het
werk te kunnen houden. Wellicht lag de klemtoon in het verleden iets te eenzijdig op de
verplichtingen van de werkgever. Ook de werknemer moet natuurlijk willen, en er ook het nut van
inzien, wat in onze arbeidsmarkt die gekenmerkt wordt door weinig mobiliteit en weinig transities
niet vanzelfsprekend is.
Er kan wel de vraag gesteld worden of het vooropstellen van een streefdoel inzake loonmassa de
meest aangewezen weg is. Dit garandeert geen efficiëntie, en zeker niet dat iedereen
opleidingskansen krijgt.
Daarom verdient het aanbeveling om te werken met een participatiegraad als te bereiken
doelstelling. Een dergelijke becijferde ambitie was embryonaal aanwezig in het generatiepact,
maar werd overschaduwd door die 1,9 % van de loonmassa.
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Dat de weg nog lang is mag blijken uit de volgende tabellen:
Tabel 2 - Participatiegraad aan opleiding van de bevolking tijdens de referentiemaand naar leeftijd
(%)

25-34

35-44

2010
45-54

55-64

25-64

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mannen
Vrouwen
Totaal

15,0
13,7
14,3

7,8
8,6
8,2

7,1
7,5
7,3

3,5
3,6
3,6

9,2
9,1
9,1

Vlaams Gewest
Mannen
Vrouwen
Totaal

12,0
12,5
12,2

8,2
9,4
8,7

7,2
7,2
7,2

4,5
5,3
4,9

7,9
8,5
8,2

Waals Gewest
Mannen
Vrouwen
Totaal

7,0
8,7
7,8

5,1
5,1
5,1

3,6
3,7
3,6

2,7
2,0
2,4

4,6
4,8
4,7

België
Mannen
Vrouwen
Totaal

10,8
11,5
11,2

7,1
7,9
7,5

6,0
6,1
6,1

3,8
4,0
3,9

7,0
7,4
7,2

EU-27
Mannen
Vrouwen
Totaal

14,5
15,8
15,2

8,1
10,2
9,1

6,2
8,5
7,4

3,8
5,3
4,5

8,3
10,0
9,1

Bronnen: ADSEI (EAK), Eurostat (EAK).

265.

Tabel 3 - Participatiegraad aan opleiding van de werkenden tijdens de laatste 12 maanden naar leeftijd
(%)

25-34

35-44

2010
45-54

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mannen
Vrouwen
Totaal

22,8
22,4
22,6

22,5
22,8
22,7

23,9
24,9
24,3

18,2
18,9
18,5

22,5
22,7
22,6

Vlaams Gewest
Mannen
Vrouwen
Totaal

25,4
25,5
25,4

22,8
22,9
22,8

21,5
21,6
21,5

20,7
19,8
20,3

22,7
22,9
22,8

Waals Gewest
Mannen
Vrouwen
Totaal

18,8
18,8
18,8

18,6
19,8
19,1

16,2
16,7
16,4

15,9
12,4
14,5

17,5
17,8
17,6

België
Mannen
Vrouwen
Totaal

23,1
23,3
23,2

21,5
21,9
21,7

20,1
20,4
20,2

19,0
17,4
18,4

21,2
21,4
21,3

Bron: ADSEI (EAK).
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55-64

25-64

Tabel 4 - Vorming in de ondernemingen
(%, euro's, uren)
2006
Kost van de opleiding in % van peroneelskosten:
Formele opleiding
Informele vormingsinitiatieven
Initiële vorming
Gemidddelde per begunstigde, in EUR
Formele opleiding
Informele vormingsinitiatieven
Initiële vorming
Aantal personen die een opleiding volgen, in
percentage van het aantal werknemers in de
onderneming
Formele opleiding
Totaal
Mannen
Vrouwen
Vrouwen / Mannen

2007

Informele vormingsinitiatieven
Totaal
Mannen
Vrouwen
Initiële vorming
Totaal
Mannen
Vrouwen

2010

1,13

1,15
0,40
0,07

1,06
0,37
0,08

1,02
0,39
0,07

1 387

1 495

1 634
1 194
3 061

1 470
970
2 613

1 407
956
2 487

33,05
33,23
32,78
0,99

33,22
34,83
30,90
0,89

31,77
32,50
30,78
0,95

33,01
33,53
32,44
0,97

33,26
33,44
32,15
0,96

15,13
14,10
16,55
1,17

17,61
16,89
18,57
1,10

18,87
18,30
19,60
1,07

1,10
1,28
0,85
0,66

1,37
1,61
1,00
0,62

1,31
1,52
0,89
0,59

Initiële vorming
Totaal
Mannen
Vrouwen
Vrouwen / Mannen

Aantal opleidingsuren, gemiddelde per begunstigde, in
aantal uren:
Formele opleiding
Totaal
Mannen
Vrouwen

2009

1,08

Informele vormingsinitiatieven
Totaal
Mannen
Vrouwen
Vrouwen / Mannen

Aantal opleidingsuren in % van het totaal
gepresteerde uren:
Formele opleiding
Informele vormingsinitiatieven
Initiële vorming

2008

0,71

0,77

0,76
0,32
0,27

0,71
0,35
0,32

0,66
0,37
0,29

29,64
33,30
24,21

32,22
35,56
26,78

33
36
28

29
32
24

27
30
23

30
33
26

27
31
23

27
31
22

341
367
288

317
329
292

318
328
296

Bron: NBB (sociale balans).
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2.7.

Maatregel generatiepact nr. 24

“De federale overheid zal met de Gewesten en Gemeenschappen onderzoeken hoe het stelsel van
de individuele beroepsopleiding in de onderneming, nog verder kan worden uitgebouwd en
eventueel aangepast kan worden aan de specifieke situatie van oudere werklozen. “

2.7.1. Stand van uitvoering
De doorgevoerde aanpassingen aan het stelsel van de individuele beroepsopleiding in een
onderneming (verder IBO) betrof de invoering van de mogelijkheid van een verkorte IBO,
gedurende maximaal 2 maand, voor laaggeschoolde werklozen. Dit onder de benaming “IBOlight” of “instapstage”. Het grote verschil met de gewone IBO is dat het niet moet gaan om een
werkloze die effectief uitkeringen geniet. De maatregel was dan ook vooral gericht naar
laaggeschoolde jongeren in de wachttijd tussen het einde van de studies en de opening van hun
recht op wachtuitkeringen.

2.7.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Ongekend.
Uit de op de website van de RVA beschikbare gegevens blijkt alvast dat van de ongeveer 18.000
werklozen die in 2011 een beroepsopleiding volgden, er slechts 674 de leeftijd van 50 jaar of
ouder hadden (ongeveer 3,5 %).

2.7.3. Nut van verdere uitvoering
Het stelsel van de IBO biedt belangrijke voordelen:
-

het is gekend en gebruikt in alle Gewesten, met vrij vergelijkbare regels;

-

het biedt het voordeel voor de werkgever om, mits een begeleidingsinspanning, een
kandidaat werknemer te kunnen testen, zonder gebonden te zijn door de gewone regels van
beëindiging van een arbeidsovereenkomst, en dit tegen een relatief lage kostprijs;

-

het biedt het voordeel voor de werknemer om ervaring op te doen, en zich te bewijzen. Al
heeft hij geen arbeidsovereenkomst, dan heeft hij toch het voordeel van een redelijk inkomen
tijdens de IBO (werkloosheidsuitkering + toeslag vanwege werkgever/Gewest) en de garantie
dat hij, als hij bij die werkgever blijft na de opleidingsfase (maximaal 6 maanden), recht heeft
op een contract van onbepaalde duur, waarbij de tewerkstelling minstens even lang moet
duren als de daaraan voorafgaande opleidingsperiode.

Het gaat bovendien om een “open” stelsel: er zijn op federaal niveau geen limieten op het
gebruik, zodat de Gewesten, indien ze dit willen en er geld voor vrijmaken, er op grote schaal
gebruik kunnen van maken (onder het toeziend oog van de sociale partners, die erover kunnen
waken dat het geen goedkope werkkracht wordt, maar deze persoon wel degelijk een opleiding
krijgt).
Zeker voor oudere werknemers (werklozen) die uit een sector komen zonder toekomst en zich
willen inwerken in een nieuwe functie, lijkt dit een goede formule instapformule. Er zijn echter
geen reglementaire hinderpalen voor een gebruik van het stelsel bij oudere werklozen. Er is dus
geen wijziging van regels nodig, alleen een wijziging in gebruik van het stelsel door de Gewesten
(en bijkomend budget in Gewesten). In Vlaanderen zal in dat verband de systematische aanpak
van werkloze 50-plussers worden uitgebreid tot 58 jaar: vanaf 1 juni 2012 zullen de nieuwe
werkzoekenden tot 58 jaar verplicht bij de VDAB begeleid worden via aangepaste trajecten. Er
wordt bekeken hoe instrumenten om langdurige werklozen naar de arbeidsmarkt toe te leiden,
zoals de IBO beter kunnen worden ingezet voor de 50-plussers.
268.

Er dient evenwel op gewezen te worden dat overeenkomstig het regeerakkoord DI RUPO I, de
bevoegdheid om te beslissen over de beroepsopleiding van werklozen (en de daaruit
voortvloeiende vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tijdens de opleiding),
volledig overgaat naar de Gewesten, waarbij een uitbreiding van het gebruik ten opzichte van de
huidige situatie hen wel zal aangerekend worden. Daarmee komt het toetsingsrecht van de
directeur van het RVA werkloosheidsbureau (die nu een IBO kan weigeren indien hij oordeelt dat
het om een misbruik gaat) te vervallen; toetsingsrecht dat echter slechts zeer sporadisch werd
gebruikt.

2.8.

Maatregel generatiepact nr. 25

“Samen met de sociale partners zullen de regels over het behoud van werkloosheidsuitkeringen
tijdens periodes van intensieve opleiding onderzocht worden. Ze zullen beter afgestemd worden
op de duurzame integratie van werkzoekenden in de arbeidsmarkt “

2.8.1. Stand van uitvoering
Geen wijziging in regelgeving voor combinatie van werkloosheidsuitkeringen met het volgen van
studies en vrijstelling van de voorwaarde beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt (artikelen 92
tot 94 van het KB van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering).

2.8.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Ongekend.

2.8.3. Nut van verdere uitvoering
Het huidig stelsel, inzonderheid artikel 93 van het werkloosheidsbesluit, laat de combinatie van
voltijdse studies met werkloosheidsuitkeringen toe, met vrijstelling van de verplichting
beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, en dit zonder al te veel voorwaarden. Normaal moet
men minstens één jaar vergoed werkloze zijn vooraleer men van die mogelijkheid kan gebruik
maken, maar voor knelpuntberoepen geldt deze voorwaarde niet. Een andere voorwaarde,
namelijk de vroegere studies reeds minstens 2 jaar afgerond te hebben, is enkel van belang voor
jongeren.
Toch moet vastgesteld worden dat het aantal 50-plussers die van dit stelsel gebruik maken
beperkt is. Voor alle vormen van vrijstelling van beschikbaarheid voor het volgen van studies
steeg het globaal gebruik van 17.809 in 2005 naar 21.340 in 2011. Het aandeel daarin van de 50plussers steeg van 419 in 2005 (2,35 %) naar 1.076 (5,04 %). Proportioneel een belangrijke
stijging, maar nog steeds vrij beperkt. Bovendien moet deze stijging gekaderd worden in de
evolutie van de verplichting voor oudere werklozen om zich in te schrijven als werkzoekende en
beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt: tot 2003 kon elke 50-plusser gewoon vrijstelling
bekomen, en moest dus voor het volgen van studies geen aparte vraag meer doen. Ondertussen is
deze grens verhoogd tot 58 jaar, wat wellicht een deel van de stijging van de
vrijstellingsaanvragen voor studies verklaart. Wanneer in 2013 de procedure van controle van het
actief zoekgedrag zal uitgebreid worden van 50 jaar naar 55 jaar, zal dit wellicht opnieuw leiden
tot een verhoging van het gebruik van deze vrijstelling voor studies.
Anderzijds moet opgelet worden voor lock-in effecten: langere periodes van vrijstelling van
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt moeten vermeden worden. Maar dit is een discussie die
niet enkel ouderen betreft.
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2.9.

Maatregel generatiepact nr. 26-27

“Om te vermijden dat de werknemer plots geconfronteerd wordt met vaardigheden die niet
aangepast zijn aan nieuwe ontwikkelingen binnen zijn onderneming of sector, is het ook van groot
belang dat werkgever en werknemer regelmatig nagaan wat de toekomstperspectieven van de
werknemer zijn.
Daarom krijgt iedere werknemer ouder dan 40 recht op een tweejaarlijks gesprek over de
loopbaanperspectieven met een ondernemingsverantwoordelijke of, indien de onderneming dit
verkiest, met een HR-adviesbureau of een andere externe organisatie.
De werknemer vanaf 40 jaar moet ook beroep kunnen doen op deskundig advies over de verdere
planning van zijn loopbaan op een niveau dat niet aan zijn onderneming gebonden is. Hij heeft
daartoe één keer om de vijf jaar recht op een externe loopbaandienstverlening zonder dat
hiervoor het educatief verlof aangewend wordt. Die loopbaandienstverlening moet door de
gewesten erkend zijn en betaald worden. “

2.9.1. Stand van uitvoering
Voor punt 26 werden geen reglementaire initiatieven genomen. In eerste instantie hangt dit af
van het HR-beleid binnen elke onderneming. Maar dit zou kunnen ondersteund worden door een
regel die bvb. in de wet op arbeidsovereenkomsten een dergelijk recht inschrijft, met bvb. behoud
van loon voor de duur van het onderhoud. Wat niet gebeurd is.
Punt 27 is helemaal geen federale bevoegdheid, maar zuivere Gewestbevoegdheid. En dat terwijl
het generatiepact een zuiver federaal document was. Zeker in Vlaanderen werd de
dienstverlening van de VDAB uitgebreid, waarbij niet enkel werkzoekenden worden begeleid,
maar ook werkenden. Maar hoe dan ook, van een “recht” op een dergelijk extern advies is er nog
helemaal geen sprake.
In het kader van het Vlaamse loopbaanakkoord dat de sociale partners en de Vlaamse Regering op
17 februari 2012 sloten, krijgt de Vlaamse sensibiliseringscampagne "dejuistestoel.be" in 2012
een doorstart met een grootschalig vormingsprogramma, waarbij alle bedrijven een leeftijdsscan
kunnen opmaken die vergeleken kan worden met de andere ondernemingen uit de eigen
bedrijfstak en waarbij een argumentarium ter reflectie en sensibilisering werd uitgewerkt voor
werkgevers en werknemers.

2.9.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Voor punt 26: ongekend.
Voor punt 27: zie hierboven.

2.9.3. Nut van verdere uitvoering
De Belgische arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een groot gebrek aan professionele mobiliteit
en veel te weinig transities van werk naar werk. Een gebrek aan loopbaanplanning, in combinatie
met een onderinvestering in opleiding, leiden tot grote problemen indien de werknemer het werk
verliest waarvan hij dacht dat hij zijn ganse leven ging doen. Een totaal gebrek aan inzetbaarheid
voor andere jobs en andere werkgevers, waarbij dan besloten wordt dat de enige mogelijkheid
het brugpensioen is op lagere leeftijd.
De concretisering van deze 2 maatregelen is dus cruciaal om de juiste man/vrouw op de juiste
stoel te krijgen.

270.

De invoering van de verplichting voor (grotere) ondernemingen om jaarlijks een plan te maken
voor het behoud en/of creatie van werk voor oudere werknemers, voorzien vanaf juli 2012, zal
mee helpen om hiervoor te sensibiliseren.

2.10. Maatregel generatiepact nr. 31
“De wet Renault wordt aangepast in overleg met de sociale partners: niet om de bescherming
tegen willekeurig ontslag af te bouwen, wel om sneller duidelijkheid te hebben en de procedure
te verkorten, zodat de onderhandelingen binnen een tijdspanne van twee maanden afgerond
kunnen worden, behalve indien de sociale partners bij wijze van uitzondering in onderling overleg
wegens de zwaarte van de herstructurering beslissen om de termijn met maximum één maand te
verlengen.“

2.10.1. Stand van uitvoering
De onderhandelingen in de NAR om een maximumperiode vast te stellen voor de
onderhandelingsfase hebben niet geleid tot een akkoord onder de sociale partners. Zie hiervoor
het advies nr. 1567 van 3 oktober 2006.
Er werd dan ook reglementair niets gewijzigd.

2.10.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Geen akkoord onder sociale partners.

2.10.3. Nut van verdere uitvoering
Sinds de aankondiging van de intentie over te gaan tot collectief ontslag, alsook de effectieve
betekening van het collectief ontslag moeten overgemaakt worden aan de FOD WASO (juni 2009),
worden daarover statistieken bijgehouden. Ook over de tijd die verstrijkt tussen beide momenten
(de onderhandelingsfase). Dit geeft het volgende resultaat voor het jaar 2011:
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Grafiek 4 - Collectief onstlag: duur van de informatie- en raadplegingsprocedure
(dagen, gebaseerd op de procedures beëindigd in 2011)

Bron: FOD WASO.

Vergeleken met 2010 is er een daling van zowel gemiddelde (87 in 2010) als mediaan (72 in 2010).
De bijgehouden periode is echter te kort om hieruit conclusies te kunnen trekken.
De enorme verschillen qua problematieken die zich kunnen voordoen in het kader van een
herstructurering met collectief ontslag, maken het wellicht moeilijk om hiervoor eenduidige regels
uit te werken.

2.11. Maatregel generatiepact nr. 44
“Elke persoon die dat wenst moet, ongeacht de aard van zijn loopbaan, op termijn een individuele
berekening van zijn pensioenbedrag kunnen krijgen. De pensioendienst moet elke werknemer die
dat wenst een individuele berekening van zijn pensioenbedrag bezorgen. Vanaf 55 jaar moet dit
ieder jaar automatisch gebeuren. Ook wie een gemengde loopbaan heeft gehad, moet
automatisch die informatie krijgen. De informatie verstrekt door de pensioendienst zal op een
gecoördineerde manier aangevuld worden door informatie over de tweede pensioenpijler. De
werkgever is reeds verplicht om de werknemer op geregelde tijdstippen te informeren over de
tweede pijler. Hij of de pensioeninstelling moet in de toekomst de werknemer op hetzelfde
ogenblik en via eenzelfde voorstellingswijze informeren over het geheel van de voordelen in de
tweede pijler. Daarbij worden telkens de pensioenbedragen vermeld, die van toepassing zouden
zijn indien de werknemer verder blijft werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Dit moet
gerealiseerd zijn tegen 2010.“
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2.11.1. Stand van uitvoering
Deze maatregel is gedeeltelijk uitgevoerd.
Zie inzonderheid:
KB van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, Hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005
betreffende het generatiepact;
KB van 27 juni 2006 tot uitvoering van Hoofdstuk III van de wet van 23 december 2005
betreffende het generatiepact;
KB van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van
Titel III, Hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact;
De NAR-adviezen 1621 van 6 november 2007 en 1767 van 2 maart 2011.

2.11.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Binnen elk pensioenstelsel is dus een belangrijke vooruitgang geboekt, maar de 2 volgende
problemen bleken tot op heden te grote administratieve hinderpalen:
-

het samenvoegen van de berekening over de verschillende stelsels heen;

-

het mee opnemen van de tweede pensioenpijler.

2.11.3. Nut van verdere uitvoering
Ervaringen in het buitenland (o.a. UK) hebben aangetoond dat een dergelijke tijdige mededeling
van het werkelijk te ontvangen pensioenbedrag in veel gevallen een financiële ontnuchtering is,
die kan bijdragen tot het langer aan het werk blijven. Dit effect is zeker belangrijk.
Het bijkomend effect dat van die berekening moet uitgaan door aan te tonen hoe het
pensioenbedrag oploopt naarmate men blijft werken na zijn 60ste, is in de huidige context
wellicht verwaarloosbaar. Daarvoor is de pensioenbonus te beperkt en is ons stelsel van
vervroegd pensioen veel te ver verwijderd van wat als actuarieel neutraal kan beschouwd worden
(zie deel "Actief ouder worden" van dit verslag).
Niettegenstaande deze beperking, blijft het een nuttig sensibiliserend instrument. Maar met een
steeds toenemend aantal gevallen van gemengde loopbaan (privé, publiek, zelfstandige) vereist
dit wel dat het volledig plaatje wordt overgemaakt, met inbegrip zelfs van de tweede
pensioenpijler. De VZW SIGEDIS (vroeger CIMIRE) is hiermee belast.

2.12. Maatregel generatiepact nr. 46
“Werkgevers die 50-plusssers aanwerven zullen niet langer het risico lopen om enkele maanden
of jaren later met de kost van een brugpensioen geconfronteerd te worden. Indien zo’n 50plusser nadien op de normale brugpensioenregeling met brugpensioen gaat, zal ten vroegste
vanaf het moment dat de betrokken werknemer 60 jaar wordt, de kost van de aanvullende
vergoeding (berekend zoals voorzien in CAO 17) gesolidariseerd worden op interprofessioneel
vlak via de bijdrage op de aanvullende vergoeding bij brugpensioen.“
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2.12.1. Stand van uitvoering
In de generatiepactwet van 23 december 2005 werd daarvoor de wettelijke basis gecreëerd (de
artikelen 42 tot 45 van generatiepactwet).
Een verplicht uitvoeringsKB was er niet (de Koning kon bepaalde modaliteiten verder uitwerken).
Toch is dit nooit in werking getreden, omdat de datum van inwerkingtreding moest vastgesteld
worden bij KB, dat er nooit gekomen is.

2.12.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Geen akkoord onder sociale partners, inzonderheid wat de financiering betreft. Bijkomende
werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid? Gebruik van opbrengst van verhoogde
werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoedingen canada-dry?
Officiële documenten hierover zijn echter onbestaande.

2.12.3. Nut van verdere uitvoering
2.12.3.1.

Heeft solidarisering nog nut?

Globaal geldt voor brugpensioen (nu "werkloosheid met bedrijstoeslag") en voor het ontslag van
oudere werknemers eigenlijk het omgekeerde: de individuele werkgever moet meer
geresponsabiliseerd worden voor de kost die hij veroorzaakt door het ontslag van oudere
werknemers, inzonderheid wanneer het gaat om oudere werknemers waarin hij onvoldoende
investeerde om hun inzetbaarheid en competenties op peil te houden: door het ontslag van
dergelijke niet-inzetbare werknemers belast hij de maatschappij en sociale zekerheid met een
extra kost (langer werkloos, meer nood aan begeleiding en opleiding, … Een individuele
responsabilisering van de werkgever is dus aangewezen. En solidarisering van de kost van oudere
werknemers (hier brugpensioen) staat daar haaks op.
Zo lang het brugpensioen bestaat, zal de werkgever echter geconfronteerd worden met vragen
van oudere werknemers om ontslagen te worden om op brugpensioen te kunnen gaan. Een vraag
waarop meestal wordt ingegaan, omdat de motivatie van de werknemer blijkbaar verdwenen is,
en omdat de (syndicale) druk om de werknemer te laten vertrekken groot is. Voor werknemers
die hij reeds lang in dienst heeft kan gesteld worden dat de brugpensioenkost voor de werkgever
meegerekend was in de totale loonkost en de ontslagkost. Voor iemand die pas een paar jaar in
dienst is, is die verhouding tussen enerzijds de loonkost voor de actieve periode plus de
ontslagkost en anderzijds de brugpensioenkost totaal anders. Die wanverhouding tussen betaling
voor actieve jaren en de verplichte betaling voor inactieve brugpensioenjaren weerhoudt er
werkgevers van om oudere werknemers aan te werven. In die specifieke situatie heeft
solidarisering van die brugpensioenkost dus wel degelijk zin.
2.12.3.2.

De piste van de wet betreffende het generatiepact

De piste zelf
De wettelijke basis die gecreëerd werd in de generatiepactwet gaat uit van de volgende principes:
Voor welke werknemers?
o De regeling geldt voor de werknemers die op datum van aanwerving 50 jaar of
meer zijn
o En die op het ogenblik van het ontslag minstens 1 jaar in dienst zijn
Voor welke werkgevers
o Voor alle werkgevers
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Maar die regeling is niet van toepassing indien de werknemer in de twee jaar
voorafgaand aan zijn aanwerving na 50 ook reeds in die onderneming werkte.
Wie betaalt wat?
o Het Fonds voor Sluiting van ondernemingen (verder FSO) betaalt de
brugpensioenkost vanaf de leeftijd van 60 jaar tot 65 jaar. Bij KB kan eventueel
een maximumbedrag voorzien worden.
o De werkgever betaalt vóór de leeftijd van 60.
o Voor de financiering wordt een deel van de opbrengst van de bijzondere
werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoedingen brugpensioen gebruikt.
o

Zijn er opmerkingen te formuleren op deze piste?
Het onderscheid in verantwoordelijkheid gebonden aan de leeftijd van 60 jaar was logisch: vóór
de leeftijd van 60 jaar is er slechts brugpensioen als er een sector-cao is, terwijl vanaf 60 jaar
iedereen die ontslagen wordt automatisch recht heeft op brugpensioen op basis van de
interprofessionele CAO17.
Om dezelfde reden was de bevoegdheid gegeven aan de Koning om eventueel een maximum
bedrag vast te stellen: een sector of werkgever die een zeer genereuze regeling van aanvullende
vergoeding invoeren, moeten (minstens ten dele) zelf de kost dragen. De basisregeling van CAO17
(aanvullende vergoeding = de helft van verschil tussen geplafonneerd loon en de
werkloosheidsuitkering) wordt immers in heel wat sectorregelingen uitgebreid.
De in de generatiepactwet ontworpen regeling heeft dus nog steeds zin, zelfs in een context van
stijging van de brugpensioenleeftijd: de verhouding tussen baten (jaren werk vóór brugpensioen)
en kost (brugpensioen) verandert wel in het voordeel van de werkgever, maar het blijft een rem
op aanwerving van ouderen.
Een vraag die kan gesteld worden is wat te doen met de werknemers die op brugpensioen gaan in
het kader van een herstructurering. In de generatiepactwet is hiervoor geen uitzondering
voorzien, en dus neemt het FSO de brugpensioenkost over vanaf de leeftijd van 60 jaar. Ook deze
kan behouden worden, als we echt willen dat de potentiële brugpensioenkost geen hinder meer
vormt voor de aanwerving van ouderen. Maar in die gevallen is de leeftijd van 60 jaar voor
overname van de kost door het FSO misschien te hoog.
Een andere vraag is of de keuze voor het FSO als bevoegde administratie wel de goede is. Op zich
heeft de eventuele betaling van de aanvullende vergoeding niets te maken met de normale taken
van het FSO (sluitingen, faillissement, …). Anderzijds kan dit verantwoord worden vanuit de
motivering dat het FSO reeds de gewoonte heeft om werkgeversverplichtingen tegenover exwerknemers over te nemen, waaronder ook de betaling van het brugpensioen voor werknemers,
wanneer de werkgever niet meer kan betalen. Bijkomend voordeel van het FSO is de band met de
RVA, wat nuttig kan zijn gelet op de onmiddellijke band tussen de werkloosheidsuitkering en de
aanvullende vergoeding brugpensioen. De keuze voor het FSO is dus niet onlogisch.
In de generatiepactwet wordt uitgegaan van de hypothese dat het FSO belast is met de betaling
vanaf 60 jaar. De werkgeversverplichting vervalt, en het FSO wordt schuldenaar van de
aanvullende vergoeding. Indien er echter een grens zou worden ingesteld in het bedrag dat het
FSO kan betalen, zal de werkgever zelf toch nog gehouden zijn, in uitvoering van de toepasselijke
CAO, een supplement te betalen. De werknemer krijgt dan zijn aanvullende vergoeding vanuit
twee bronnen, wat een complicatie is. Wellicht ware het beter als principe te weerhouden dat de
werkgever verplicht blijft alles te betalen aan de werknemer, maar dat hij als werkgever dan een
(gedeeltelijke) terugbetaling kan vragen aan het FSO. Maar indien gekozen wordt voor deze piste,
moet de wet wel aangepast worden.
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2.13. Maatregel generatiepact nr. 48
“Er komt een onderhandeld collectief kader waarbinnen werknemers tussen 50 en 55 jaar de kans
krijgen om, indien de arbeidsorganisatie het toelaat, (een deel van) de eindejaarspremie om te
zetten in bijkomende vakantiedagen. Dit aantal mag niet hoger zijn dan het aantal wettelijke
vakantiedagen per kalenderjaar (20 of ongeveer de helft van de vrije tijd als gevolg van 1/5
tijdskrediet). De werknemer moet in principe vrij zijn vakantiedagen kunnen kiezen. Voor de
berekening van de sociale zekerheidsrechten zal niettemin rekening gehouden worden met het
niet-gerecupereerd loon. Bij gebrek aan een een suppletief interprofessioneel onderhandeld
kader tegen uiterlijk 31.12.2006 zal de regering zelf een regeling uitwerken. Dit interprofessioneel
suppletief kader zal een stimulans zijn voor de sectoren om in een eigen invulling van deze
maatregel te voorzien.“

2.13.1. Stand van uitvoering
Geen enkele uitvoering. Geen NAR-advies, en waarschijnlijk ook geen formele vraag van Minister
van Werk om hieraan te werken (geen sporen van brief aan NAR).
Ook geen begin van uitvoering via een regeringsinitiatief.

2.13.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Ongekend

2.13.3. Nut van verdere uitvoering
Op vrijwillige basis geld omruilen in tijd kan voor oudere werknemers een manier zijn om langer
aan de slag te blijven. Wellicht is de veelheid aan alternatieve mogelijkheden (tijdskrediet voor
ouderen, …) één van de oorzaken dat punt 48 niet werd uitgevoerd.
Enkel wanneer die huidige stelsels vervangen zouden worden door een echt loopbaankrediet (of
tijdspaarrekening) waarbij de omvang van het recht onmiddellijk gelinkt is aan de werkelijk
gepresteerde loopbaan, lijkt een dergelijk idee interessant: zij die onvoldoende krediet
opbouwden kunnen dit op vrijwillige basis verhogen, gecompenseerd door een verlies aan
eindejaarspremie.
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2.14. Maatregel generatiepact nr. 49
“Wanneer een oudere werknemer met een zwaar beroep aan zijn werkgever laat weten dat hij
geïnteresseerd is in een lichter werk, krijgt hij via zijn werkgever de vacatures voor lichtere
functies in de onderneming. Indien nodig krijgt hij een opleiding om de overstap aan te kunnen. In
samenspraak met de Gewesten zal onderzocht worden of er een gestructureerde aanpak kan
ontwikkeld worden om deze werknemers ook te begeleiden bij het zoeken naar lichter werk
buiten de onderneming.“

2.14.1. Stand van uitvoering
De premie ter compensatie van het loonverlies bij overgang van zwaar naar licht werk bij dezelfde
werkgever (generatiepact, maatregel 50) werd uitgevoerd, op basis van een NAR-advies 1.651 van
9 juli 2008. Zonder succes trouwens: het aantal aanvragen voor een dergelijke premie was in 2011
beperkt tot 9 gevallen (en 5 in 2010).
Daarbij moet echter worden opgemerkt dat maatregel 50 pas op 1 mei 2010 in werking is
getreden. Voortaan wordt, vanaf die datum, een overgangspremie toegekend aan de werknemer
die, op eigen verzoek en met inkomensverlies, overstapt van zwaar werk naar een lichtere baan
bij dezelfde werkgever, indien hij op het ogenblik van de overgang ten minste 50 jaar oud is en al
ten minste 5 jaar een zwaar beroep uitoefent.
Die premie bedraagt € 61,53 per maand en wordt gedurende 12 maanden toegekend indien de
werknemer minder dan 55 jaar oud is op de dag waarop hij het lichter werk aanvat. De premie
beloopt € 82,03 per maand en wordt gedurende 24 maanden uitgekeerd aan werknemers ouder
dan 55 jaar. Ten slotte bedraagt die premie € 102,54 per maand voor een werknemer van ouder
dan 58 jaar en wordt ze dan verleend voor een periode van 36 maanden. De premie wordt slechts
eenmaal tijdens de loopbaan toegekend.
Maatregel 49 daarentegen is niet uitgevoerd. Het eerste deel vereiste een initiatief van de sociale
partners (een NAR-CAO die de verplichtingen van werkgever en werknemer vastlegt), of bij
gebreke daaraan een wettelijke regeling. Het tweede deel vereist een samenwerkingsakkoord
met de Gewesten. Deze begeleiding bij het zoeken naar lichter werk buiten de onderneming vindt
evenwel wel plaats in geval van ontslag: ofwel via de klassieke begeleiding vanuit VDAB, ACTIRIS,
FOREM en Arbeitsamt, ofwel omdat de werknemer minstens 45 jaar is en recht heeft op
individueel outplacement lastens de werkgever, ofwel omdat de werknemer ontslagen wordt in
het kader van een collectief ontslag, en begeleid wordt door een tewerkstellingscel.

2.14.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Ongekend, maar wellicht weinig interesse. Zie het zeer beperkt aantal aanvragen om de premie,
alsook de zeer moeilijke discussie om te bepalen wat “zwaar” en “licht” werk is. Waarbij de NAR
in casu oordeelde dat het gaat om een subjectieve beoordeling door de werknemer, die zelf vindt
dat zijn functie te zwaar geworden is, maar die toch wil blijven werken.

2.14.3. Nut van verdere uitvoering
Zou eigenlijk deel moeten uitmaken van de regelmatige screening van de toekomstmogelijkheden
van elke werknemer. Zie hoger bij de maatregelen 26-27.
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2.15. Maatregel generatiepact nr. 65
“Werknemers die vanuit de privé naar de overheid overstappen moeten hun ervaring kunnen
omzetten in anciënniteit.“

2.15.1. Stand van uitvoering
In het Koninklijk besluit van 19 november 2008 houdende vereenvoudiging van verscheidene
reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel werd de mogelijkheid
gecreëerd om nuttige ervaring in de private sector te laten meetellen voor de anciënniteit in de
publieke sector.
Daarbij gelden echter twee beperkingen:
-

deze jaren kunnen enkel meegeteld worden voor de financiële anciënniteit, niet voor de
graadanciënniteit. Dit betekent dat bvb. voor een latere promotie waaraan een voorwaarde
van jaren tewerkstelling is gekoppeld, die jaren in de privé-sector niet meetellen;

-

het is geen automatisme. De werknemer moet zelf de aanvraag doen, en aantonen dat het
om nuttige anciënniteit gaat. Het is de bevoegde overheidsdienst die uiteindelijk beslist, en
die niet verplicht is om die gelijkstelling (volledig of gedeeltelijk) te aanvaarden. Bij weigering
geldt natuurlijk een motiveringsplicht.

2.15.2. Reden van niet/onvoldoende uitvoering
Deze manier van uitvoering is hoogstwaarschijnlijk ingegeven door een financiële bekommernis
(loonbarema’s bij overheid zijn gebaseerd op anciënniteit), alsook omwille van de zorg de
carrièrekansen van ambtenaren zonder privé-ervaring niet te hypothekeren.

2.15.3. Nut van verdere uitvoering
Deze regeling, die relatief nieuw is (operationeel sinds 2009), moet wellicht eerst geëvalueerd
worden.
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BIJLAGEN
Bijlage 1
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Bijlage 2
Advies over de evaluatie van de bijkomende sectorale opleidingsinspanningen
(CRB 2011-1325, CCR 10; NAR advies 1.784 )
Voorstel voor de opstelling van de definitieve lijst van sectoren waar voor 2010 geen collectieve
arbeidsovereenkomst inzake bijkomende opleidingsinspanningen van kracht is die jaarlijks de
inspanning met 0,1 procentpunten verhoogt of die voorziet in een jaarlijkse toename van de
participatiegraad aan vorming en opleiding met minstens 5 procentpunten
N° CP Dénominat
i101 Nationale Gemengde Mijncommissie
102(1) (2)
Paritair comité voor het Groefbedrijf
102.01
Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te
houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
102.02
Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te
houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
102.03
Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de
kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
102.04
Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het
gehele grondgebied van het Rijk. uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie
Waals-Brabant
102.05
Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in
openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant. Henegouwen. Luik.
Luxemburg en Namen
102.06
Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht
geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen. West-Vlaanderen. OostVlaanderen. Limburg en Vlaams-Brabant
102.07
Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven. cementfabrieken en
kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
102.08
Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele
grondgebied van het Rijk
102.11
Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven. coticulegroeven en groeven
van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant. Henegouwen. Luik.
Luxemburg en Namen
112
Paritair Comité voor het garagebedrijf
113(3)
Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
113.04
Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen
120.02
Paritair Subcomité voor de vlasbereiding
120.03
Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in
vervangingsmaterialen
(1)
125
Paritair Comité voor de houtnijverheid
125.01
Paritair Subcomité voor de bosontginningen
125.02
Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
125.03
Paritair Subcomité voor de houthandel
133
Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
136
Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
(1) (4)
142
Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw
ter waarde worden gebracht
142.01
Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
142.02
Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen
143
Paritair Comité voor de zeevisserij
147
Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand
148(1)
Paritair Comité voor bont en kleinvel
148.01
Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen
281.

148.03
148.05
149(1)
149.01
149.02
149.03
149.04
201
202.01
203
204
205
223
225
226
303(5)
303.01
307
313
315
315.01
315.02
318(6)
320
321
324
324.01
324.02
325
326
328(1)
328.01
328.02
328.03
(1)

Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk
Paritair Subcomité voor de pelslooierijen
Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-. machine- en elektrische bouw
verwant zijn
Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie
Paritair Subcomité voor het koetswerk
Paritair Subcomité voor de edele metalen
Paritair Subcomité voor de metaalhandel
Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen.
van Bierk-bij-Halle en van Quenast
Paritair Comité voor de bedienden van de steenkolenmijnen
Nationaal Paritair Comité voor de sport
Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij
onderwijs
Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de
logistiek
Paritair Comité voor het filmbedrijf
Paritair Subcomité voor de filmproductie
Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen
Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
Paritair Comité voor de handelsluchtvaart
Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud. bijstand en opleiding in de
luchtvaartsector
Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen
Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
Paritair Subcomité voor het diamantzagen
Paritair subcomité voor de kleinbranche in de diamantnijverheid en -handel
Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen
Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer
Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest
Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest
Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest

geen werknemers onder dit PC.
met uitzondering van het subcomité 102.09 en 102.10 (niet samengesteld).
(3)
met uitzondering van subcomité PC 113.01, 113.02 en 113.03.
(4)
met uitzondering van subcomités 142.03.
(5)
met uitzondering van subcomités 303.03 .
(6)
met uitzondering van subcomité PC 318.01 en 318.02.
(2)
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS

AC
Actiris
ACTIVA

ADG
ADSEI
AES
Bbp
Bel-First
BELSPO
CAO
Cedefop
CRB
DWASB
EAK
EC
ECHP
ESF
EU
EU15
EU2020
EU27
EWCS
FOD WASO
FOD
FOD
FOREM
FPB
FSO
HIVA
HRM
HRW
IAB
IBO
INR
ISCO
KB
KMO
KSZ
KUL

Het gegeven bestaat niet of heeft geen zin
Accrual (verwachte verandering van het pensioenvermogen)
Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling
Werkgelegenheidsmaatregel die voorziet in een vermindering van de
socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers bij aanwerving van een
werkzoekende
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Adult Education Survey
Bruto binnenlands product
Belgian and Luxembourg financial company information and business
intelligence
Federaal Wetenschapsbeleid
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
Enquête naar de arbeidskrachten
Europese Commissie
European Community Household Panel
Europees Sociaal Fonds
Europese Unie
Europese Unie van 15 landen, voor de uitbreiding in 2004
Strategie van de EU voor groei en werkgelegenheid over een periode van
10 jaar, tegen het jaar 2020
Europese Unie van 27 landen, na de uitbreiding in 2007
European Working Conditions Survey
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Federale overheidsdienst
Federale overheidsdienst
Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi
Federaal Planbureau
Fonds sluiting ondernemingen
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
Human Resource Management
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Internationaal Arbeidsbureau
Individuele Beroepsopleiding
Instituut voor de nationale rekeningen
International Standard Classification of Occupations
Koninklijk Besluit
Kleine of middelgrote onderneming
Kruispuntbank Sociale Zekerheid
Katholieke Universiteit Leuven
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n.b.
n.r.
n.s.
NACE
NAR
NBB
NEET
NWWZ
OCMW
OESO
p.m.
PB
PDOS
POD
PWA
r
rev.
RIZIV
RSZ
RSZPPO
RVA
RVP
SBS
SCvV
SERV
SES
SILC
SOBANE
SSW
UVW
VDAB
VOW/QFT
VTE
VZW
WAI
WSE
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niet beschikbaar
niet representatief
niet significant
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten van de Europese
Gemeenschap
Nationale Arbeidsraad
Nationale Bank van België
Not in Employment ,Education nor Training
Niet-werkende werkzoekenden
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
pro memorie
Personenbelasting
Pensioendienst voor de overheidssector
Programmatorische federale overheidsdienst
Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap
raming
revisie
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Pensioenen
Structural Business Statistics
Studiecommissie voor de Vergrijzing
Sociaal-economische raad van Vlaanderen
Structural Earnings Survey
Survey on income and living conditions
Strategie voor het beheer van beroepsrisico's
Social security wealth
Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze
Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
Vragenlijst over werkbaarheid/questionnaire sur les facultés de travail
Voltijdse equivalenten
Vereniging zonder winstoogmerk
Work Ability Index
Steunpunt Werk en Sociale Economie

LANDENLIJST
Nationaliteitsletters Landen

EU15

EU

Indicatifs

Pays

AT
BE
DE
DK
EL
ES
FI
IE
IT
LU
NL
PT
SE
UK

Oostenrijk
België
Duitsland
Denemarken
Griekenland
Spanje
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Zweden
Verenigd koninkrijk

BG
CY
CZ
EE
HU
LT
LV
MT
PL
RO
SI
SK

Bulgarije
Cyprus
Tsjechië
Estland
Hongarije
Litouwen
Letland
Malta
Polen
Roemenië
Slovenië
Slowakije

FR

DE GEWESTEN IN BELGIË
BR
VL
WL

Brussel
Vlaanderen
Wallonië
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