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1. Inleiding 

 

De vergrijzing van de bevolking is een demografisch fenomeen waarmee alle industriële landen 

geconfronteerd worden, ook België ontsnapt hier niet aan. De stijging van het aandeel van ouderen 

in de samenleving is te wijten aan gecombineerde effecten van een lager geboortecijfer en een 

hogere levensverwachting. Mensen leven langer en dat is geweldig, maar de vergrijzing levert ook 

grote uitdagingen op voor onze economie en sociale zekerheid. De babyboomgeneratie zorgt voor 

een massale pensionering. Bovendien dreigen de arbeiders op leeftijd verstoten te worden van de 

arbeidsmarkt in de veronderstelling dat ze minder productief zijn. Dit alles zorgt ervoor dat de 

werkgelegenheidsgraad ver onder de doelstelling blijft liggen. De Belgische overheid staat voor één 

van de grootste uitdagingen in de geschiedenis van de sociale zekerheid. Niet alleen de 

werkgelegenheid, maar ook het pensioenstelsel komt, door de massale pensionering, zwaar onder 

druk te staan. Enerzijds stijgen de pensioenuitgaven en anderzijds blijft de actieve bevolking, die een 

belangrijke bron is voor de financiering van de pensioenen, op een laag pitje. De overheid en de 

werkgevers zullen derhalve maatregelen moeten nemen om de samenleving te beschermen tegen de 

uitdagingen van de vergrijzing. De situatie van ouderen op de arbeidsmarkt moet verbeterd worden 

en vervolgens moet ook de financiering van de pensioenen verzekerd worden. 

 

In deze uiteenzetting wordt de impact van de vergrijzing op de arbeidsmarkt besproken. Eerst wordt 

de vergrijzing geschetst via demografische gegevens en worden de oorzaken van dit fenomeen ter 

sprake gebracht. Verder zal er worden ingegaan op de situatie van ouderen op de arbeidsmarkt en 

de problematische gevolgen daarvan. Vervolgens wordt de motivatie van oudere werknemers en 

werkgevers aan het licht gebracht en zal ook de productiviteit van oudere werknemers de nodige 

aandacht krijgen. Ten slotte zullen er mogelijke oplossingen aan bod komen die deze problematische 

situatie zouden kunnen herstellen. 
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2. Definiëring 

 

Vergrijzing en ontgroening zijn begrippen die vaak voorkomen in de sociale media of politieke 

debatten. Hoewel deze begrippen al sinds de jaren ’60 de nodige aandacht krijgen, blijven vergrijzing 

en ontgroening zeer actuele thema’s.1 Algemeen beschouwd kunnen we de begrippen vrij eenvoudig 

verklaren. De term vergrijzing verwijst naar het fenomeen waarbij er zich een relatieve stijging 

voordoet van het aantal ouderen in de samenleving. De ouderen personen vallen onder de personen 

ouder dan 65 jaar.2 Ontgroening is de demografische ontwikkeling waarbij het aandeel jongeren in 

de totale populatie zal afnemen. Jongeren worden op hun beurt geassocieerd met mensen onder de 

20 jaar.3 Al geruime tijd komen vergrijzing en ontgroening samen voor, wat leidt tot een diepgaand, 

onomkeerbaar maatschappelijk verschijnsel: een verouderde samenleving.4 Over de verklaring van 

deze globale ontwikkeling bestaat er niet veel discussie. Men is ervan overtuigd dat ontgroening, 

door de lagere vruchtbaarheidscijfers, op zichzelf al zou gezorgd hebben voor een verschuiving van 

de bevolkingsopbouw naar oudere leeftijdsgroepen. De hogere levensverwachting nam echter ook 

toe en de combinatie van deze twee effecten resulteerde in een situatie die tegenwoordig als een 

probleemsituatie beschreven wordt. De verhouding van het actieve deel van de bevolking ten 

opzichte van het niet-actieve deel zal namelijk dalen.5 Omdat de term ‘oudere werknemers’ vaak zal 

voorkomen in deze masterproef, leek het me een goed idee om de leeftijd een beetje af te bakenen. 

Hiervoor moeten eerst andere begrippen, zoals werkloze, werkzame en niet-werkzame 

beroepsbevolking, geïntroduceerd worden. De werkzame beroepsbevolking zijn alle mensen tussen 

15 en 64 jaar die een betaalde baan uitvoeren. De werkloze beroepsbevolking zijn alle mensen die 

geen betaalde baan uitoefenen, maar wel actief op zoek zijn naar een job. De niet-werkzoekende 

werklozen zijn alle mensen tussen 15 en 64 die geen baan hebben en ook niet actief op zoek zijn naar 

werk. Nu deze begrippen gedefinieerd zijn kan het concept van ‘oudere werknemer’ duidelijker 

gemaakt worden. De oudere werknemers maakt deel uit van de werkzame beroepsbevolking maar 

enkel voor de mensen die zich tussen een leeftijd van 45 en 65 jaar bevinden. Ik maak gebruik van 

                                                           

1 Breda, J., &Schoenmaekers, D.(2004).Senioren onder de wetenschappelijke loep. Antwerpen: Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid. 
2 Deleeck, H. (2008).De architectuur van de welvaarstaat opnieuw bekeken. Leuven: Acco. 
3 De pauw, T., &Thijsen, P. (2006).Babyboom? Draagvlak van een intergenerationele solidariteit. Leuven: Acco. 
4 Deleeck, H. (2008).De architectuur van de welvaarstaat opnieuw bekeken. Leuven: Acco. 
5 Engelen, T. (2007).De vergrijzing in Nederland, 1899-2000. De historische wortels van een modern probleem. 
Den Haag: DANS, 51-71. 
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deze leeftijdsgrenzen omdat deze door bepaalde wetgevingen worden gebruikt en corresponderen 

met de pensioenleeftijd.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse. (2016). Arbeidsmarkt. Methodologie. Geraadpleegd op 3 april 
2016, via http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/themas/Methodo_Arbeidsmarkt.pdf  

http://www.bisa.irisnet.be/bestanden/themas/Methodo_Arbeidsmarkt.pdf
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3. De vergrijzing 

 

3.1. Vergrijzing met behulp van demografische gegevens 

 

Sinds 1990 zien we dat het probleem van de vergrijzing een belangrijk thema is geworden. De 

piramide van de wereldbevolking uit 1970 ziet er in 2015 veeleer uit als een toren en zal volgens de 

demografen tegen 2060 zelfs veranderd zijn in een bijenkorf.7 Tussen 1970 en 2015 steeg de 

wereldbevolking tussen 0 en 19 jaar met slecht 42%. Terwijl de bevolking tussen 40 en 79 jaar met 

maar liefst 281% groeide. De vergrijzing van de bevolking is een trend dat wereldwijd steeds meer 

aandacht naar zich toetrekt. Net zoals vele andere industriële landen, zal ook België niet ontsnappen 

aan de veroudering van de bevolking. Senioren zijn namelijk de snelst groeiende bevolkingsgroep in 

België.8 Het aandeel van de bejaarde of hoogbejaarde mensen heeft nog nooit zo hoog gestaan. Dit 

kan in grote lijnen aangetoond worden door middel van een leeftijdspiramide die opgebouwd is naar 

leeftijd en geslacht. Bij het bekijken van figuur I en figuur II kan men duidelijk afleiden dat de omvang 

van de oudere leeftijdsklassen (60-plussers en 80-plussers) blijft toenemen.9  

 

Figuur I - structuur van de Belgische bevolking in 188110 

 

                                                           

7 Anoniem. (30 december 2008). Greying globe. The Economist, p. 1. 
8 Algemene directie statistiek. (2014). Kerncijfers – statistisch overzich van België. Geraadpleegd op 30 oktober 
2015, via http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_kerncijfers_2014_WEB_tcm325-259552.pdf  
9 Pelfrene, E. (2005).Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
10 Pelfrene, E. (2005).Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_kerncijfers_2014_WEB_tcm325-259552.pdf
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Figuur II - leeftijdspiramide van België op 1 januari 2001 en 1 januari 201411 

 

 

In 1881 had men nog het vertrouwde beeld van een leeftijdspiramide. Een brede basis die 

veroorzaakt wordt door hoge vruchtbaarheidscijfers en een top die, als gevolg van het hoge aantal 

sterftegevallen in de oudere leeftijdsgroepen, geleidelijk puntig wordt.12 De natuurlijke vorm van een 

bevolking is piramidaal, dit wil zeggen dat de elke leeftijdsklasse in staat is om de oudere 

leeftijdsklasse te vervangen.13 Het verschil met de leeftijdspiramides van de 21ste eeuw is nadrukkelijk 

zichtbaar. De leeftijdspiramide op 1 januari 2014 heeft het typische profiel van een bevolking die aan 

het verouderen is. De ontgroening wordt weerspiegeld door een smallere basis en ook de scherpe 

punt is al lang niet meer zichtbaar omwille van de veroudering. De Belgische bevolking heeft dus niet 

meer de natuurlijke piramidale vorm. België bestaat nu veeleer uit een brede kern van mensen 

tussen 45 en 65 jaar. De voorbije 15 jaar is deze trend zich duidelijk blijven doorzetten. De talrijkste 

leeftijdsklasse op 1 januari 2014 is de groep van 44-49 jaar, in 2001 was dit nog de groep van 34-39 

jaar. Dit is nog meer uitgesproken voor Vlaanderen dan voor de rest van België. Bijlage 1.1. en bijlage 

1.2., waarbij de gewesten met elkaar worden vergeleken en bevolkingsvooruitzichten werden 

opgemaakt, maken duidelijk dat het Vlaamse gewest de meest verouderde leeftijdsopbouw heeft. 

Op 1 januari 2014 hebben de 65-plussers een aandeel van 17,9% in de gehele populatie van België, 

voor het Vlaams Gewest is dit maar liefst 19,1%. Enkele figuren die u kan raadplegen in bijlage 2 

tonen de evolutie aan van de proportie 65- en 80-plussers tussen de gewesten door de tijd heen. Bij 

                                                           

11 Pelfrene, E. (2005).Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
12 Engelen, T.(2007).De vergrijzing in Nederland, 1899-2000. De historische wortels van een modern probleem. 
Den Haag: DANS, 51-71. 
13 Deleeck, H.(2008).De architectuur van de welvaarstaat opnieuw bekeken. Leuven: Acco. 
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het bekijken van deze figuren kan men voorgaande vaststellingen over veroudering van de bevolking 

alleen maar bevestigen. Indien de bevolkingsveroudering zich zal blijven doorzetten, zal de top van 

de piramide steeds breder worden en de basis van de piramide steeds smaller. De piramidale vorm 

van de bevolking zal van aard veranderen en veeleer de vorm aannemen van een bijenkorf. We 

kunnen met andere woorden spreken van een bevolkingsrechthoek.14 

 

Reeds decennia lang is het proces van vergrijzing en ontgroening aan de gang in heel Europa. 

Europese lidstaten kunnen dan wel onderling verschillende leeftijdsstructuren hebben, de 

veroudering van de bevolking is een gemeenschappelijk kenmerk van alle lidstaten.15 Op basis van 

gerealiseerde bevolkingsvooruitzichten kunnen we afleiden dat dit proces zich de komende vijftig 

jaar verder zal doorzetten. In bevolkingsprojecties probeert men de waarschijnlijke toekomstige 

grootte en structuur van de populatie in te schatten. De bevolkingsvooruitzichten voor België 

strekken zich uit over de periode 2014-2060 en werden door middel van samenwerking tussen de 

Algemene Directie Statistiek en het Federaal Planbureau gerealiseerd en gepubliceerd.16 In het kader 

van de vooruitzichten werd bij het opstellen van de hypotheses zo veel mogelijk rekening gehouden 

met recente ontwikkelingen (financiële crisis, immigratiebeleid, …). De hypotheses die dan bepaald 

werden hebben betrekking op de toekomstige evoluties van: 

 

 de internationale migratie (immigratie en emigratie); 

 

 de interne migratie; 

  

 de vruchtbaarheid; 

 

 het sterftecijfer. 

 

Figuur III maakt duidelijk dat het proces van vergrijzing en ontgroening in België de komende 

decennia zal aanhouden. Typische indicatoren bevestigen de trends van bevolkingsveroudering. Zo 

zal bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de bevolking in België toenemen van 41 jaar in 2014 tot 

44 jaar in 2060, het aandeel van de 65-plussers stijgt respectievelijk van 18% naar 25% terwijl het 

                                                           

14 Pelfrene, E. Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. (2005). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
15 European Commission.(2015).The 2015 Ageing Report. Economic en budgetary projections for the 28 EU 
Member States (2013-2060). Luxemburg: Publication Office of the European Union. 
16 Federaal Planbureau.(2015).Demografische vooruitzichten 2014-2060. Brussel: Federaal Planbureau. 
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aandeel van de 15-64-jarigen daalt van 65% in 2014 naar 59% in 2060.17 Ook voor Europa werden er, 

door de Europese Commissie, bevolkingsvooruitzichten gerealiseerd en gepubliceerd. Deze 

vooruitzichten omhelzen de periode 2013-2060. Bij het bekijken van bijlage 3 kunnen we alleen maar 

bevestigen dat de trend van vergrijzing niet enkel in België, maar in heel Europa aanwezig is. De 

omvang voor 65-plussers wordt namelijk steeds groter. Uit bijlage 3.2. kunnen we afleiden dat België, 

zeker voor de 65-plusser, niet moet onderdoen voor de rest van de lidstaten op vlak van 

veroudering.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 Federaal Planbureau.(2015).Demografische vooruitzichten 2014-2060. Brussel: Federaal Planbureau. 
18 European Commission.(2015).The 2015 Ageing Report. Economic en budgetary projections for the 28 EU 
Member States (2013-2060). Luxemburg: Publication Office of the European Union. 
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Figuur III - Structuur van de bevolking in België, de gewesten en de Duitstalige gemeenschap19 

 

 

 

 

                                                           

19 Federaal Planbureau.(2015).Demografische vooruitzichten 2014-2060. Brussel: Federaal Planbureau. 
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3.2. Oorzaken 

 

Vergrijzing en ontgroening worden veroorzaakt door verschillende trends die zich aan het afspelen 

zijn in de samenleving. Er zijn twee grote factoren die aan de basis liggen van de veroudering van de 

bevolking20: 

 

 daling van de mortaliteit; 

 

 daling van de nataliteit. 

 

Volgens Calot en Sardon is er nog een 3de factor, de migratie, die een kleine rol kan spelen in de 

veroudering van de bevolking. Mensen met een verschillende nationaliteit hebben een andere 

vruchtbaarheid en sterftecijfer wat ervoor zorgt dat buitenlanders in staat zijn om de veroudering af 

te remmen, rekening houdend met het feit dat ook migrerende personen bejaarden kunnen zijn. 

Ontgroening is te wijten aan de daling van het gerealiseerde aantal kinderen per vrouw. Het is 

opvallend dat vrouwen vandaag beduidend minder kinderen op de wereld zetten dan de vorige 

decennia.21 Figuur IV geeft een weergaven van deze nataliteit. Tijdens de periode van de eerste 

(1914-1918) en de tweede wereldoorlog (1940-1945) zien we logischerwijs dieptepunten. Na de 

tweede wereldoorlog zien we een heropleving (1945-1964) van het aantal geboorten, deze periode 

wordt de babyboom genoemd.22 Na deze periode zal het aantal geboorten opnieuw beginnen te 

dalen. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan: 

 

 de minder cruciale rol van de kinderen in het productieproces. Omdat er vroeger nog geen 

sprake was van een pensioen waren de ouders op oudere leeftijd afhankelijk van hun kinderen 

om voor inkomenszekerheid te zorgen. Kinderen gaan nu vooral gepaard met kosten voor het 

gezin waardoor grote gezinnen vervangen worden door een kleiner gezin.23  

 

 een andere kijk op de waarden en de normen binnen de samenleving. Het is niet meer 

vanzelfsprekend dat de vrouwen als huismoeder fungeren. Meer vrouwen genieten nu van een 

                                                           

20 Calot, G., &Salot, J.P. (1999).Les facteurs du veillissement démographique. Parijs: Institut national d’études 
démopgraphiques, 509-522. 
21 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. (2010). Geboorten en vruchtbaarheid. Geraadpleegd op 3 
november 2015, via http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/geboorten_vruchtbaarheid/ 
22 De pauw, T., &Thijsen, P. (2006).Babyboom? Draagvlak van een intergenerationele solidariteit. Leuven: Acco. 
23 Deleeck, H.(2008).De architectuur van de welvaarstaat opnieuw bekeken. Leuven: Acco. 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/geboorten_vruchtbaarheid/


 

 

10 

 

opleiding en zijn dus in staat om zelf een beroepsactiviteit uit te voeren. Vrouwen maken nu de 

afweging tussen de kosten, inkomsten die misgelopen worden door niet actief deel te nemen op 

de arbeidsmarkt en de baten van het krijgen van kinderen. Uitgaande van de evolutie van de 

geboortes liggen de kosten vaak hoger dan de baten.24 

 

 mogelijkheid om voorbehoedsmiddelen te gebruiken.25 

 

Op basis van bevolkingsvooruitzichten, die zijn weergegeven in bijlage 4, kan men opmerken dat 

vanaf 2020 het aantal geboortes weer lichtjes zal toenemen. Dit is vooral te danken aan de 

immigratie van vruchtbare buitenlandse vrouwen en niet door een stijging van de vruchtbaarheid 

van de Belgische vrouwen.26 In Figuur V is te zien dat het gemiddelde aantal kinderen per vrouw 1,84 

bedraagt in 2010 en in 2020 zal dit 1,78 bedragen. Na 2020 kan men spreken van een stagnering. Dit 

is onvoldoende omdat er een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 nodig is om de generaties te vervangen.27 

De vervanging van generaties zal later in dit onderzoek uitgebreider aan bod komen.  

 

Figuur IV - Evolutie van het aantal geboorten in België28 

 

 

 

 

 

                                                           

24 De pauw, T., &Thijsen, P. (2006).Babyboom? Draagvlak van een intergenerationele solidariteit. Leuven: Acco. 
25 Torp, C. (2015).Challenges of aging: Pensions, Retirement and General Justice. Augsburg: University of 
Augsburg. 
26 Federaal Planbureau.(2015).Demografische vooruitzichten 2014-2060. Brussel: Federaal Planbureau. 
27 Cliquet, R., &Thienpont, K. (2005).Biologische variabiliteit bij de mens. Gent: Academia Press. 
28 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. (2010). Geboorten en vruchtbaarheid. Geraadpleegd op 3 
november 2015, via http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/geboorten_vruchtbaarheid/ 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/geboorten_vruchtbaarheid/
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Figuur V - vruchtbaarheid en gemiddelde levensverwachting in België29 

 

 

Aan de basis van de toename van de gemiddelde leeftijd van de bevolking liggen 2 belangrijke 

oorzaken: 

 

 de stijging van de levensverwachting;  

 

 toename van het aantal ouderen.  

 

Dit wordt ook wel eens de dubbele vergrijzing genoemd.30 Figuur V, figuur VI en bijlage 5 tonen aan 

dat zowel bij mannen als de vrouwen de levensverwachting blijft stijgen. Waar in 2013 de verwachte 

leeftijd bij de geboorte 77,9 jaar is bij mannen en 82,9 bij vrouwen, zal dit respectievelijk 86,3 en 88,4 

jaar zijn in 2060. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

 

 verbetering van de medische zorg; 

 

 grotere variatie in de voeding; 

 

 verbetering van de hygiëne.31 

 

De stijging van het aantal ouderen is vooral te danken aan de babyboomgeneratie. De mensen die 

geboren zijn tijdens deze periode van grote vruchtbaarheid zijn op dit moment de senioren van de 

samenleving. De omvangrijke naoorlogse cohorten, geboren in de periode 1945-1964, bereiken in de 

periode 2005-2025 geleidelijk aan de pensioengerechtigde leeftijd. Jongere generaties hebben een 

kleinere omvang door de daling van de vruchtbaarheid en omwille van de babyboom hebben de 

                                                           

29 Federaal Planbureau.(2015).Demografische vooruitzichten 2014-2060. Brussel: Federaal Planbureau. 
30 Auping, W., Pruyt, E., Kwakkel, J., Gijsbers, G., &Rademaker, M.(2012).Vergrijzing: onzekerheden en 
oplossingen. Den Haag: Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en TNO. 
31 De pauw, T., &Thijsen, P. (2006).Babyboom? Draagvlak van een intergenerationele solidariteit. Leuven: Acco. 
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oudere generaties een grotere omvang. Deze grote verschillen in de ontwikkeling van de omvang 

tussen de generaties zorgen voor een verouderde bevolking. 32 

 

Het begrip vergrijzing krijgt in de media en de literatuur doorgaans niet echt een positieve 

connotatie. Een daling van het geboortecijfer is echter niet echt een negatieve evolutie aangezien 

het kadert in het gevoerde beleid om de groei van de wereldbevolking te doen afnemen. Ook de 

stijging van de levensverwachting mag men niet als een negatieve evolutie zien, hier zouden we juist 

blij om moeten zijn. Het probleem ligt vooral in het kader van de sociale zekerheid. Door de 

veroudering van de bevolking zullen de pensioenuitgaven blijven stijgen. Anderzijds kan men ook een 

daling van de werkgelegenheidsgraad opmerken (dit zal later in deze masterproef aangetoond 

worden). Gelet op de systematiek van de eerste pensioenpijler, waarbij de actieve bevolking de 

pensioenen financiert van de pensioengerechtigden, leidt dit tot financieringsproblemen. Dit leidt tot 

veel publieke aandacht en dus ook tot een negatieve associatie met de veroudering van de 

bevolking.33 

 

Figuur VI - Levensverwachting op 65 jaar en 85 jaar voor het Rijk34 

 

 

 

 

                                                           

32 Ekamper, P.(2014).Werkende ouderen in België en Nederland – de cijfers. Den Haag: Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut. 
33 Van Langendonck, J. (2009).Een andere kijk op de sociale zekerheid. Mortsel: Intersentia. 
34 Federaal Planbureau.(2015).Demografische vooruitzichten 2014-2060. Brussel: Federaal Planbureau. 



 

 

13 

 

4. Gevolgen voor de arbeidsmarkt 

 

4.1. Beroepsbevolking 

 

Om misverstanden te vermijden, is er een overzicht beschikbaar met de definities van economische 

begrippen die in dit werkstuk aan bod komen. Dit overzicht kan men vinden in bijlage 6. De 

ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening hebben een weerslag op de samenstelling van de 

beroepsbevolking. Het werknemersbestand vergrijst omdat er steeds minder jongeren inzetbaar zijn 

voor de arbeidsmarkt en omdat de babyboom ervoor gezorgd heeft dat er veel meer senioren 

beschikbaar zijn.35 Figuur VII is een goede indicator voor de veroudering van de bevolking op 

arbeidsleeftijd. Men gebruikt hiervoor de verhouding tussen de leeftijdsgroepen 40 tot 64-jaar en 20 

tot 39-jaar. Einde 1990 bedroeg deze ratio voor Vlaanderen 0,97 maar zal naar verwachting tegen 

2020 stijgen tot 1,43. Ook voor de andere gewesten kan men deze evolutie afleiden. Figuur VIII geeft 

het probleem weer van de vervanging van de arbeidskrachten. Deze figuur toont de doorstroming 

van de potentiële beroepsbevolking aan door middel van de verhouding van de potentiële instroom 

(15 tot 24-jarigen) tot de potentiële uitstroom (55 tot 64-jarigen). Bij het bekijken van deze figuur kan 

men eenvoudig afleiden dat de ratio voor Vlaanderen in 2020 (0,74) veel lager zal zijn dan in 1990 

(1,20). In bijlage 7 kan je de figuren raadplegen die de evolutie van de instroom en uitstroom apart 

weergeven. Jongeren die zich potentieel kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt worden kleiner in 

verhouding tot de leeftijdsgroep die het dichtst bij de pensioenleeftijd staat. De stagnerende 

instroom en de toenemende uitstroom kan uitgroeien tot een dreigend probleem op de 

arbeidsmarkt omdat het niet in staat is de vervanging van de arbeidskrachten te realiseren. Het 

vruchtbaarheidscijfer dat, zoals eerder aangetoond in deze masterproef, zich ver onder de vereiste 

kaap van 2,1 situeert om de vervanging van generaties te verzekeren, zorgt dus voor een groot 

aandeel in de oorzaak van dit probleem.36 

 

 

 

                                                           

35 Van Dalen, H., &Henkens, K.(2004). De verborgen waarde van de oudere werknemer. Tilburg: Universiteit van 
Tilburg. 
36Pelfrene, E. Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. (2005). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
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Figuur VII - veroudering bevolking op arbeidsleeftijd [P(40-64 jaar)/P(20-39 jaar)]37 

 

 

Figuur VIII - Doorstroming potentiële beroepsbevolking [P(15 tot 24-jaar)/P(55 tot 64-jaar)]38 

 

 

                                                           

37 Pelfrene, E. Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. (2005). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
38 Pelfrene, E. Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. (2005). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
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De veroudering van de bevolking kan een invloed uitoefenen op de omvang van de actieve bevolking. 

De omvangrijke naoorlogse cohorten zal in de periode van 2005 tot 2025 de pensioengerechtigde 

leeftijd bereiken en stilaan de groep van de beroepsbevolking verlaten. Met behulp van de 

afhankelijkheidsratio kan dit verduidelijkt worden. De afhankelijkheidsratio (AR) geeft de verhouding 

tussen de niet-actieve en de actieve bevolking weer.39 Om verwarring te vermijden, wil ik de lezer 

erop wijzen dat voor deze berekeningen andere leeftijdsgrenzen zijn toegepast dan de traditionele 

leeftijdsgrenzen beschreven in bijlage 6. Waar er normaal met leeftijdsgrenzen van 15 tot en met 64 

jaar worden gebruikt voor bepaling van de actieve bevolking, wordt er hier met grenzen van 20 tot 

en met 64 jaar gewerkt. Een goede reden hiervoor is dat een groot deel van de jongeren op 20-jarige 

leeftijd nog onderwijs volgt, wat voor de vorige decennia zeker niet het geval was.40 

 

 AR=1 wijst op een evenwicht tussen de niet-actieve en de actieve bevolking.  

 

 AR<1 betekent dat actieve bevolking groter is dan de niet-actieve bevolking. 

 

 AR>1 houdt in dat de niet-actieve bevolking groter is dan de actieve bevolking.41 

 

Aangezien de inactieve bevolking de draaglast is van de samenleving omdat zij gefinancierd moet 

worden door de sociale zekerheid en de actieve bevolking de draagkracht is van de samenleving 

omdat zij instaan voor de financiering van de sociale zekerheid, zijn hogere waarden voor de 

afhankelijkheidsratio ongunstig.42 De afhankelijkheidsratio bestaat uit 2 componenten (de evolutie 

van deze componenten is weergegeven in bijlage 8): 

 

 Groene druk: de verhouding van de jongeren (0-19 jaar) op de actieve bevolking; 

 

 Grijze druk: de verhouding van de ouderen (65-plussers) op de actieve bevolking. 

 

De groene druk is met andere woorden de potentiële overgang van een deel van de inactieve 

bevolking naar een actieve bevolking in de nabije toekomst. De grijze druk is daarentegen het deel 

                                                           

39 Pelfrene, E. Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. (2005). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
40 Engelen, T. (2007).De vergrijzing in Nederland, 1899-2000. De historische wortels van een modern probleem. 
Den Haag: DANS, 51-71. 
41 Pelfrene, E. Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. (2005). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
42 Van Langendonck, J. (2009).Een andere kijk op de sociale zekerheid. Mortsel: Intersentia. 
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het deel van de actieve bevolking dat de laatste jaren de overstap heeft gemaakt naar de inactieve 

bevolking. Met behulp van bijlage 8 leiden we af dat de groene druk zeer matig zal dalen. De grijze 

druk daarentegen is duidelijk aan het stijgen. De evolutie van de groene en de grijze druk zorgt 

ervoor dat de afhankelijkheidsratio aanzienlijk aan het stijgen is.43 Figuur IX bevestigt deze stelling. In 

2000 vinden we voor Vlaanderen nog een afhankelijkheidsratio van 0,66. Op basis van 

bevolkingsvooruitzichten zal in 2040 de ratio gestegen zijn tot 0,90. In Wallonië zal zich ongeveer 

dezelfde ontwikkeling afspelen. Brussel zal zich op dit vlak minder snel ontwikkelen. De vergrijzing zal 

de verhouding tussen de bijdragebetalers en de uitkeringsgerechtigden op een negatieve manier 

beïnvloeden en dit in twee richtingen tegelijk. Daarbij komt dat er steeds meer vervroegd met 

pensioen wordt gegaan en dat jongeren, door verlenging van de studieduur, alsmaar later toetreden 

op de arbeidsmarkt. Op die manier stijgen enerzijds het aantal uitkeringsgerechtigden en daalt 

anderzijds de omvang van de bijdragebetalers. De inactieve bevolking zal een hogere druk zetten op 

de actieve bevolking. Momenteel zijn ongeveer 138 niet-actieve mensen afhankelijk van 100 

werkenden, maar in 2050 zullen naar schatting 250 niet-actieve mensen leven van slechts 100 jobs. 

Deze evolutie heeft vooral op de sector van pensioenen een sterke weerslag.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

43 Pelfrene, E. Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. (2005). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
44 Van Langendonck, J. (2009).Een andere kijk op de sociale zekerheid. Mortsel: Intersentia. 
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Figuur IX - Afhankelijkheidsratio per gewest [P(0-19 jaar & 65+)/P(20-64 jaar)]45 

 

 

Om dit evenwicht van de financiering van de sociale zekerheid veilig te stellen en het probleem van 

de vervanging van de arbeidskrachten te voorkomen, is het aangewezen om het aantal werkenden 

fors de hoogte in te duwen. Latere generaties hebben het steeds moeilijker om de pensioenen van 

de omvangrijke naoorlogse cohorten te kunnen voorzien. Bovendien zal ook een groot deel van de 

verworven kennis uit het bedrijf verdwijnen indien de oudere werknemers de arbeidsmarkt 

verlaten.46 Het is dus logisch dat er veel gepleit wordt om de ouderen actiever te maken en langer te 

laten werken. Het beleid moet gewijzigd worden zodat de arbeidsparticipatie van ouderen 

gestimuleerd wordt en vervroegd pensioen ontmoedigd zal worden. Zowel de overheid als bedrijven 

of sectoren nemen initiatieven die ervoor te zorgen dat senioren langer in het arbeidsproces 

betrokken worden of opnieuw actief te werk gaan. Zo is er bijvoorbeeld al sprake geweest van een 

wijziging van de leeftijdsgrens voor de pensioenen. Door de toename van het aantal bejaarden zal de 

komende decennia het aandeel van de actieven blijven dalen. Althans, wanneer de leeftijdsgrens van 

65 jaar wordt gehandhaafd. 47Er zijn dus wel degelijk redenen om de leeftijdsgrens in discussie te 

                                                           

45 Pelfrene, E. Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen. Verkenningen op basis van de NIS 
bevolkingsvooruitzichten. (2005). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
46 Ekamper, P.(2014).Werkende ouderen in België en Nederland – de cijfers. Den Haag: Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut. 
47 Engelen, T. (2007).De vergrijzing in Nederland, 1899-2000. De historische wortels van een modern probleem. 
Den Haag: DANS, 51-71. 
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stellen. Een andere mogelijkheid is pensioenvoorzieningen minder genereus maken waardoor het 

financieel minder aantrekkelijk is om uit te treden. Al deze maatregelen kunnen ervoor zorgen dat 

werknemers langer werken maar anderzijds kan dit ook zijn effect hebben op de productiviteit. Later 

in dit onderzoek zal dit uitgebreid besproken worden. 

 

4.2. Participatie en werkgelegenheid 

 

De voorbije decennia is de arbeidsparticipatie sterk veranderd. Jongeren blijven langer studeren 

waardoor ze op een oudere leeftijd de arbeidsmarkt betreden, terwijl er vooral door de mannen veel 

vroeger uit de arbeidsmarkt wordt getreden dan vroeger.48 Ondanks het feit dat mannen vroeger 

uittreden dan vroeger, kan men toch een stijging opmerken van de gemiddelde leeftijd in de 

werkzame beroepsbevolking (zie figuur X). In 1985 was zowel bij de mannen als de vrouwen de 

leeftijdsgroep van 25 tot 29 jaar de grootste. In 2005 was er niet echt een leeftijdsgroep die de 

grootste was, maar zagen we vooral een flinke stijging van het aantal werkzame personen die ouder 

waren dan 39 jaar. Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing was in 2000 de 

werkgelegenheidsgraad in België voor de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar slechts 25%.49 In 2013 was 

dit maar liefst 41,7%. De inspanningen van de overheid om ouderen aan een job te helpen beginnen 

dus stilaan vruchten af te werpen. Erg verontrustend is de hoge werkloosheidsgraad bij jongeren 

tussen 15 en 24 jaar. Tussen 2000 en 2013 is deze met 6,4 procentpunten toegenomen. Op het einde 

van 2014 was slechts 23,2% van de jongeren werkzaam. In 2000 was dit nog 29% en in 1983 zelfs 

33,3%.50 Dit is een vreemde vaststelling aangezien je logischerwijs zou denken dat door een 

toenemende uittreding van de ouderen, plaats zal worden gemaakt voor de jongeren. De steeds 

meer voordelige systemen van vervroegde pensionering zorgen ervoor dat vele mensen, die de 

pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, de arbeidsmarkt verlaten. Op het eerste zicht 

lijkt dit in de kaarten te spelen van de jongeren omdat er vervanging zal worden gezocht voor de 

banen die van het vervroegd pensioen hebben gebruik gemaakt.51 Helaas is er van deze substitutie 

van arbeidsplaatsen tussen gepensioneerden en jongeren bijna niets te merken. De eerste reden kan 

                                                           

48 Van Dalen, H., &Henkens, K.(2004). De verborgen waarde van de oudere werknemer. Tilburg: Universiteit van 
Tilburg. 
49 Nationaal Hervormingsprogramma. (2013). Geraadpleegd op 7 november 2015, via 
http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201304301406100.NHP_2013_NL_25_april.pdf  
50 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. (2013). Meer 55-plussers aan het werk. Arbeidsmarktcijfers 
eerste kwartaal- Persbericht. Geraadpleegd op 10 november 2015 via 
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/PERSBERICHT%20EAK%20T1%202013_tcm325-226927.pdf 
51 Jousten, A., Lefèbvre, M., Perelman, S., &Pestieau, P. (2010). The effects of yearly retirement on youth 
unemployment: the case of Belgium. Chicago: University of Chicago Press, 47-76. 

http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201304301406100.NHP_2013_NL_25_april.pdf
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/PERSBERICHT%20EAK%20T1%202013_tcm325-226927.pdf
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zijn dat de vervroegde pensionering zorgt voor hogere loonlasten voor de werkgever. Vervroegde 

gepensioneerden zorgen voor een extra last op de sociale zekerheid. Om zich te kunnen financieren 

zal de sociale zekerheid vaak een extra belasting leggen op het loon. Dit zal een ontmoediging zijn 

voor de werkgever om nieuwe arbeidskrachten aan te werven. Bedrijven zullen de grootschalige 

uittreding van oudere werknemers opvangen door activiteiten uit te voeren in landen waar arbeid 

minder schaars en goedkoper is, dit noemt men outsourcen.52 Een andere manier voor bedrijven om 

uittreding op te vangen is een omschakeling naar kapitaalintensievere productietechnieken. Het 

gevolg hiervan is dat de tewerkstelling lager kan liggen dan zonder de stijging van de loonkost het 

geval zou zijn. Zonder dat het echt bewezen is kan men afleiden dat de veroudering van de bevolking 

onrechtstreeks – want er zijn ook nog andere (sterkere) drijvers die tewerkstelling van de jeugd 

beperken zoals langere studies, mismatch tussen studie en vraag van arbeid, gebrek aan training en 

werkloosheidsuitkering – een impact zal hebben op de jeugdwerkloosheid. De kosten die gepaard 

gaan met vergrijzing kan bijdragen tot een beperkte aanwerving van jongeren.53 

 

Figuur X - De werkzame beroepsbevolking in België naar geslacht en leeftijd in 1985, 2005 (statistiek) 

en 2025 (prognose)54 

 
                                                           

52 Kriechel, B., Cörvers, F., Borghans, L., &Montizaan, R.(2007).Productiviteit, beloning en arbeidsparticipatie 
van ouderen. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. 
53 Van Hemel, L., &Darquenne, R. (2009). Een andere kijk op de hardnekkige jeugdwerkloosheid: aanbevelingen 
en succesfactoren bij de inschakeling van laaggeschoolde jongeren (Masterproef, KU Leuven, Leuven, België). 
54 Ekamper, P.(2014).Werkende ouderen in België en Nederland – de cijfers. Den Haag: Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut. 
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Ondanks de stijging van de participatie van de ouderen is de werkgelegenheidsgraad van de 

beroepsbevolking tussen 2000 en 2014 slechts met 1,4 procentpunten toegenomen. Deze beperkte 

toename is vooral te danken aan de toenemende jeugdwerkloosheid. In 2014 was de 67% van de 20- 

tot 64-jarigen werkzaam.55 Dit ligt echter nog ver onder de EU2020-doelstelling van 73,2%.56 Indien 

men België vergelijkt met andere landen van The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), duurt het niet lang om tot de constatatie te komen dat de tewerkstelling in 

België, voor personen tussen 15-24 jaar en 55-64 jaar, vrij laag ligt in vergelijking met de gemiddelde 

tewerkstelling van de OECD (Bijlage 9).57 De participatie van werknemers ouder dan 55 jaar komt nog 

lang niet in de beurt van het streefdoel dat door de Europese top werd geformuleerd. Zo komen we 

in een paradoxale situatie: de gestegen levensverwachting gaat gepaard met een te lage 

tewerkstelling van ouderen op de arbeidsmarkt. De lichte stijging van de werkgelegenheid is niet 

voldoende om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. De omvang van de werkzame 

beroepsbevolking, die zorgt voor de pensioeninkomsten, is niet in staat om de hoge 

pensioenuitgaven, door de toename van de 65-plussers (en dus ook de niet-actieve bevolking), op te 

vangen.58 

 

Om de arbeidsparticipatie op het gewenste niveau te krijgen zal de Belgische overheid maatregelen 

moeten nemen om de jeugdwerkloosheid en de participatie van de ouderen aan te pakken. De 

werkgelegenheidsgraad kende een bijna onafgebroken stijging tussen 1992 en 2014. Dit is echter nog 

altijd onder de beleidsdoelstelling die in 2020 bereikt moet worden. Omdat deze masterproef zich 

richt op de impact van vergrijzing op de arbeidsmarkt zal enkel de participatie van de ouderen in het 

bestek vallen van dit onderzoek. De Belgische overheid staat voor de uitdaging om een beleid uit te 

voeren dat zich richt op het ontmoedigen van vervroegde uittreding en het doen toenemen van 

aanwervingen van oudere kandidaten.59 Het behandelen van toetredingsbarrières die jongeren 

weghouden van de arbeidsmarkt valt niet in het bestek van deze bijdrage. Toch is het nog interessant 

om jeugdwerkloosheid er nog even bij te betrekken. Er doen zich namelijk opportuniteiten voor 

waarbij het werkzaam houden van ouderen tegelijkertijd een invloed zou kunnen hebben op de 

                                                           

55 Ekamper, P.(2014).Werkende ouderen in België en Nederland – de cijfers. Den Haag: Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut. 
56 Europese Commissie. (2011). Doelstellingen Europa 2020.Geraadpleegd op 27 januari 2016, via 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_nl.pdf 
57 The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). Employment rate by age group. 
Geraadpleegd op 17 november 2015, via https://data.oecd.org/emp/employment-rate-by-age-group.htm  
58 Van Langendonck, J. (2009).Een andere kijk op de sociale zekerheid. Mortsel: Intersentia. 
59 De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, &M. Sels, L.(2007).Vergrijzing op de arbeidsmarkt. Over obstakels, 
opportuniteiten en maatregelen. Leuven: KU Leuven.  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_nl.pdf
https://data.oecd.org/emp/employment-rate-by-age-group.htm
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jeugdwerkloosheid. Om de mismatch tussen studiekeuze en vraag van arbeid bij jongeren op te 

vangen, kan het verstandig zijn om ouderen werknemers in te zetten voor de opleiding van de 

jongeren. Werknemers op leeftijd kunnen dan hun ervaring, kennis, techniek en vele andere 

vaardigheden doorgeven die te maken hebben met het bedrijf. Op deze manier worden er nieuwe 

banen gecreëerd voor ouderen of worden oudere werknemers langer werkzaam gehouden. Deze 

banen zijn nuttig omdat ze de jongeren begeleiden tijdens de stage en omdat relevante kennis, die 

bij vervroegde uittreding vernietigd zou worden, in de onderneming wordt gehouden. De 

werkgelegenheidsgraad wordt gestimuleerd door het creëren van nuttige banen voor oudere 

werknemers en het verhogen van de kans op werk voor jongeren. Arbeid wordt hier behandeld als 

een duurzame grondstof i.p.v. een verbruikbare. Jongeren worden niet langer voor de leeuwen 

gegooid en oudere werknemers raken minder snel opgebrand waardoor de sociale zekerheid wat 

meer ademruimte heeft.60  

 

Om de arbeidsparticipatie eens vanuit een andere invalshoek te bekijken, kan het interessant zijn om 

een blik te werpen op een gedetailleerde weergave van participatie van alle 55-plussers (ook ouder 

dan 64 jaar). Figuur XI beschikt over deze gegevens voor het jaar 2011. Gezien de wettelijke 

pensioenleeftijd zal de participatie van de mensen ouder dan 64 jaar logischerwijs sterk teruglopen. 

De deelname in arbeid in 2011 ligt duidelijk hoger voor het mannelijke geslacht. Dit kan men ook 

vaststellen voor de ouderen met een hogere opleiding, ouderen zonder functiebeperking, ouderen 

met een hoger huishoudinkomen en ouderen die nog samenwonen met een partner.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

60 Schoors, K.(2013).Jeugdwerkloosheid en vergrijzing. Gent: Universiteit Gent.  
61 Noppe, J., Pauwels, G., &Moons, D.(2012).Wie participeert niet? Deelname van ouderen aan verschillende 
domeinen van het maatschappelijk leven. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. 
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Figuur XI - Arbeidsparticipatie bij 55-plussers (in %) voor het jaar 201162 
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5. Arbeidsmarkt van ouderen 

 

5.1. De situatie van ouderen op de arbeidsmarkt 

 

Zoals reeds besproken is de bevolking aan het vergrijzen. Het aandeel van de ouderen in de bevolking 

blijft stijgen waardoor de arbeidsmarkt van ouderen de nodige aandacht verdient. Een groot deel van 

de werknemers zal met pensioen gaan waardoor vele organisaties ervaren mensen zullen verliezen. 

Tegelijkertijd zorgt het tekort aan jongeren ervoor dat vacatures moeilijker ingevuld kunnen worden. 

Door arbeidstekorten zullen de lonen stijgen, waardoor de arbeidskosten te hoog worden en de 

arbeid zich naar elders verplaatst. Tegelijkertijd komt de staat onder druk te staan. Omdat de 

werkende mensen verhoudingsgewijs afnemen, zullen steeds minder mensen steeds meer geld 

moeten opbrengen. De arbeidsmarkt van ouderen is niet meer in evenwicht: de uitstoot en 

uittreding van 55-plussers is te groot terwijl het zeer moeilijk is om op deze leeftijd nog aangeworven 

te worden.63 Deze situatie van ouderen op de arbeidsmarkt is een resultante van mensen op leeftijd 

die zich aanbieden op de arbeidsmarkt en van de vraag van werkgevers naar ouderen. Factoren die 

van belang zijn in het bepalen van deze vraag en aanbod verdienen dus zeker de nodige aandacht. De 

tewerkstelling van ouderen kan afhangen van een afnemende productiviteit, discriminatie aan de 

werkgeverszijde of een lagere bereidheid om te werken aan werknemerszijde.64 In wat volgt wordt 

hier dieper op ingegaan. 

 

5.2. Willen ouderen nog werken? 

 

De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat hetzelfde werk geleverd moet worden met minder mensen. 

Dit vergt inspanning van meerdere partijen, ook de ouderen. Niet enkel de werkgevers bepalen de 

tewerkstelling van de oudere werknemers, ook de ouderen moeten zelf de stap durven te zetten en 

beslissingen nemen.65 Na ontslag op latere leeftijd hebben ze bijvoorbeeld de keuze tussen 

vroegtijdig met pensioen gaan of toch nog proberen actief te zijn en vervolgens zichzelf gaan 

                                                           

63 De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, M., &Sels, L.(2007).Leeftijd en werk: Over inzet en inzetbaarheid van 
ouderen op de arbeidsmarkt. Leuven: KU Leuven. 
64 Universiteit Gent. (2015). Arbeidsdiscriminatie van ouderen hangt af van hun carrièreverloop-persbericht. 
Geraadpleegd op 23 januari 2016, via http://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/leeftijd-werknemer-
ouder-discriminatie-solliciteren.htm  
65 De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, M., &Sels, L.(2007).Leeftijd en werk: Over inzet en inzetbaarheid van 
ouderen op de arbeidsmarkt. Leuven: KU Leuven. 
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aanbieden op de arbeidsmarkt. Indien ze inzetbaar willen blijven in het arbeidsproces, is het 

noodzakelijk dat ouderen op de hoogte blijven van de vereisten in verband met de gezondheid en 

technologische ontwikkelingen. Dit gaat natuurlijk ook gepaard met de motivatie die aanwezig moet 

zijn.66 

 

De theorie van selectie optimalisatie en compensatie stelt dat werknemers gedurende hun 

levensloop steeds vier doelen nastreven:  

 

 groei: een hoger niveau van functioneren proberen te bereiken; 

 

 behoud: het niveau van functioneren proberen te behouden; 

 

 herstel: terugkeren naar het vorige niveau van functioneren door niet meer capabel te zijn om op 

hetzelfde niveau te blijven; 

 

 omgaan met verlies: tevreden zijn met werken op lager niveau omdat herstel niet meer mogelijk 

is door de gebreken die voorkomen met de leeftijd.67 

 

Oudere werknemers bevinden zich vooral in de 2 laatste fases. Verder heb je ook de theorie van de 

sociaal-emotionele selectiviteit dat stelt dat de waarneembaarheid van tijd gekoppeld is aan de wens 

van sociale interactie. Naarmate de mensen ouder worden, wordt de tijd meer als beperkt ervaren. 

Dit gaat gepaard met het verschuiven van informatieve interesse, zoals verkrijgen van kennis, naar 

affectieve behoeften, zoals sociale interactie.68 Afgeleid van deze 2 theorieën kan men stellen dat 

senioren vooral geprikkeld zullen worden door motieven van sociale interactie en herstel. Het 

onderzoeksinstituut TNO onderzocht de drijfveren en voorwaarden van ge(pre)pensioneerden om te 

gaan werken. Dit onderzoek is uitgevoerd op de Nederlandse bevolking maar ik neem aan dat de 

motivatie van de Nederlandse bevolking niet echt verschilt van de Belgische, waardoor ik ervan uit ga 

dat ik de resultaten mag veralgemenen naar België. De belangrijkste drijfveren van 

ge(pre)pensioneerden om te gaan werken zijn vooral sociale interactie, nuttige bezigheid, benutten 

                                                           

66 Vos, F., &Cremer, R.(2008).Kwaliteit van leven: Wat drijft gepensioneerden om te blijven werken?. Den Haag: 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. 
67 Baltes, P.B., Staudinger, U.M., &Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to 
intellectual functioning. Annual Review Psychology, 50, 471–507. 
68 Carstensen, L.L. (1995).Evidence for a life span theory of socioemotional selectivity. Current Directions in 
Psychological Science, 4(5), 151-156. 



 

 

25 

 

van kennis en vaardigheden, aard van het werk, betrokkenheid bij onderneming en geld. Men kan 

ook informatie weergeven met betrekking tot de voorwaarden die de senioren hoog in het vaandel 

dragen bij het werken. Eisen zoals de mogelijkheid tot parttime werken, flexibele werkuren, 

mogelijkheid van doorwerken na 65 jaar en aandacht voor leeftijd en behoeften worden belangrijk 

geacht door de senioren. De verwezenlijkte resultaten van drijfveren en voorwaarden kan u 

raadplegen in bijlage 10. In aanwezigheid van bepaalde condities zijn ouderen dus zeker in staat om 

te werken. Anderzijds worden ze weerhouden van de arbeidsmarkt door bepaalde pushfactoren. 

Pushfactoren zoals werkdruk, negatieve beeldvorming, kwaliteitseisen en sociale druk zijn 

gerelateerd aan werk en maken het voor de ouderen minder aantrekkelijk om te gaan werken, wat 

kan zorgen voor een grotere uitstroom. Niet- werk gerelateerde factoren die mensen over de streep 

trekken om niet te participeren zijn de pullfactoren. Voorbeelden hiervan zijn hobby’s, gezin, partner 

met pensioen, gezonde financiële situatie. Deze factoren maken het vrijetijdsleven veel 

aantrekkelijker.69 De arbeidstheorie stelt dat de werknemer zijn nut, dat een functie is van de vrije 

tijd en het inkomen, gaat proberen te optimaliseren.70 Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur, zal 

ieder individu een bepaald evenwicht tussen werk en vrije tijd verkiezen.71 Dit zou nog kunnen 

aangetoond worden aan de hand van een grafiek van indifferentiecurven, maar dat zou ons te ver 

doen afwijken. Individuen gaan arbeid aanbieden tot op het punt dat de marginale winst van arbeid 

gelijk is aan de marginale baten die voortkomen uit vrije tijd. De marginale inkomsten van arbeid 

bestaat vooral uit de mogelijkheid die men heeft om te consumeren, zowel hedendaags als in de 

toekomst. Hoe groter de mogelijkheid tot consumptie die men haalt uit extra werk, hoe groter de 

marginale winst van werk. Belangrijk om te weten is dat de marginale baten van werk hoger zijn bij 

lagere lasten op werk, lagere lasten op consumptie, lagere werkloosheidsvoorzieningen en een hoger 

menselijk kapitaal. Stimulansen om langer te werken zullen pas ontstaan als de gederfde inkomsten 

die men zal verkrijgen in de vrije tijd, lager zijn dan de welvaartstoename die men geniet als er langer 

gewerkt wordt.72  

 

 

                                                           

69 Vos, F., &Cremer, R.(2008).Kwaliteit van leven: Wat drijft gepensioneerden om te blijven werken?. Den Haag: 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. 
70 Van de Woestyne, I.(2002). Het Cobb-Douglas model als model voor de nutsfunctie in de arbeidstheorie. 
Brussel: KU Brussel. 
71 Heylen, F., &Van de Kerckhove, R.(2012).Pension reform, employment by age and long-run growth. Gent: 
Universiteit Gent. 
72 Feldstein, M., &Siebert, H. (2001). Social Security Pension Reform in Europe. Chicago: University of Chicago 
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Voorgaande drijfveren en voorwaarden zijn voorbeelden van factoren die het werk interessanter 

maken voor de ouderen en zijn vervolgens redenen waarom ze zich wel blijven aanbieden. 

Werkgevers kunnen deze informatie gebruiken voor het behandelen van de bestaande oudere 

werknemers en voor het opstellen van vacatures en jobaanbiedingen gericht naar ouderen. Indien ze 

hieraan geen aandacht besteden zullen ze niet in dezelfde lijn liggen met de ouderen wat meer 

uitstroom van actieven op leeftijd kan veroorzaken en potentiële aanwervingen verloren kan doen 

gaan. Terwijl ouderen inspanningen moeten blijven leveren om gegeerd te blijven op de 

arbeidsmarkt, moeten de werkgevers rekening houden met de voorwaarden en de drijfveren die de 

ouderen vooropstellen. Een goede verstandhouding tussen de twee partijen zal de werking van de 

arbeidsmarkt voor ouderen ten goede komen. Aan verschillende werkgevers in België werd gevraagd 

wat zij belangrijk achten om ouderen langer aan het werk te houden. Flexibele werkuren, 

uitloopbanen en aanpassing van jobs aan leeftijd zijn overtuigingen die het vaakst aan bod kwamen 

(bijlage 10.3).73 Het lijkt er dus op dat de werkgevers en ouderen zich ongeveer op dezelfde 

golflengte bevinden.  

 

 

5.3. Willen werkgevers nog ouderen in dienst nemen? 

 

Hoe groot is de verleiding voor de werkgevers om oudere werknemers te vervangen door jongere 

werknemers? Geloven werkgevers in de toegevoegde waarde van oudere werknemers en zijn zij in 

staat om deze aan te werven? Het is vanzelfsprekend dat de vergrijzing dit soort vragen met zich 

meebrengt. We kunnen het bijvoorbeeld hebben over de relatie tussen de beloning en de 

productiviteit van de oudere werknemers.74 Het is minder aantrekkelijk voor werkgevers om ouderen 

in dienst te nemen indien de verloning de productiviteit zou overstijgen. Indien de kost van de 

arbeidskrachten hoger ligt dan de productiviteit, zal de organisatie moeten investeren om de 

productiviteit trachten in overeenstemming de brengen met het niveau van de beloning. Het is dan 

niet onlogisch dat werkgevers initiatieven nemen om oudere werknemers vroeger te laten uittreden 

en ook minder geneigd zijn om deze aan te werven. De theorie van het menselijk kapitaal gaat hier 
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dieper op in.75 Een stijging van het menselijk kapitaal in de vorm van kennis en vaardigheden heeft 

volgens de theorie een productiviteitsverhogende werking (uitgebreider besproken in de sectie van 

productiviteit). De kennis en vaardigheden, waarover het personeel beschikt, groeit naarmate de 

ervaring die is opgedaan binnen de organisatie. De theorie stelt dat verloning van de werknemers 

samenhangt met de beschikbaarheid van menselijk kapitaal. De lonen voor oudere werknemers 

zullen vervolgens hoger liggen omdat zij over een groter gamma van kennis en vaardigheden 

beschikken, mede door hun anciënniteit in de onderneming. Het menselijk kapitaal kan echter ook 

negatief evolueren. Door een werkomgeving die zich heel snel aan het ontwikkelen is, zal de 

aanwezige kennis en vaardigheden bij werknemers op leeftijd niet meer zo relevant zijn. Ook voor 

fysisch zware beroepen zal de aanwezige voorraad aan menselijk kapitaal bij oudere werknemers aan 

waarde inboeten. Het loon dat niet veranderd kan de waarde van de productiviteit in sommige 

gevallen overstijgen. De organisatie wordt gedwongen om te investeren in aanvullende scholing en 

training voor het oudere personeel om de daling van de productiviteit tegen te gaan. De theorie stelt 

dat het efficiënter is als die investeringen ten laste van de werknemers wordt gelegd. Naarmate de 

werknemers de pensioenleeftijd benaderen zullen zij echter minder gemotiveerd zijn om nog bij te 

dragen tot investeringen voor het ontwikkelen van additioneel menselijk kapitaal. De lasten van 

ouder personeel vallen dus vooral op de schouders van de werkgevers.  

 

De contracttheorie helpt op een andere manier te verklaren waarom de beloning op oudere leeftijd 

hoger kan liggen dan de productiviteit.76 Deze theorie beweert dat als de werkgevers en werknemers 

een langdurige arbeidsrelatie aangaan, de werkgever stijgende lonen zal toepassen om de 

werknemers gemotiveerd te houden. Vervolgens zal de werknemer op jonge leeftijd minder 

verdienen in verhouding tot zijn productiviteit maar dit zal gecompenseerd worden door een hoger 

verloning in verhouding tot de productiviteit op latere leeftijd. Werkgevers zijn meer bereid om 

opleidingen en training aan te bieden aan jongere werknemers omdat deze nog als ‘goedkoop’ 

aangeschreven worden. De hogere beloning voor oudere werknemers zou dan voldoende moeten 

zijn om de motivatie en de prestaties hoog te houden. Recente studies die het verband tussen lonen 

en productiviteit hebben onderzocht kunnen deze stelling niet altijd bevestigen. Dit sluit niet uit dat 

de te hoge verloning in vergelijking met de productiviteit mee aan de basis kan liggen waarom 

ouderen minder aantrekkelijk zijn voor werkgevers. Een internationale studie van de OESO gaf 

bijvoorbeeld aan dat tewerkstellingskansen van oudere werknemers lager liggen in landen waar de 
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lonen scherper stijgen met de leeftijd. De onderzoeksresultaten tonen aan dat er een mogelijkheid 

bestaat dat sommige werkgevers zich ervan weerhouden om ouderen in dienst te nemen of aan te 

werven indien de marginale loonkost groter is dan de marginale productiviteit.77 

 

Werkgevers kunnen ook de kapitaalgoederen die aanwezig zijn in het bedrijf in acht nemen om te 

bepalen welke profielen deel kunnen uitmaken van het personeelsbestand.78 De 

arbeidsproductiviteit van de werknemer hangt namelijk ook af van de productiefactor kapitaal. 

Werknemers op leeftijd zijn het gewoon om met kapitaalgoederen te werken die al jaren aanwezig 

zijn in het bedrijf. Kapitaalgoederen van de oudste jaargangen zullen echter door economische en 

technische slijtage als eerste buiten gebruik gesteld worden. Deze worden dan vervangen door 

nieuwe, modernere kapitaalgoederen. De nieuwe, moderne en technologische kapitaalgoederen 

vereisen werknemers met kennis van technologie. Deze kennis zal vooral aanwezig zijn bij 

werknemers die nog maar net de schoolbanken hebben verlaten. De oudere werknemers die het 

gewoon waren om met ouder kapitaal te werken lopen het risico om, voor de behandeling van 

nieuwe kapitaalgoederen, niet over de nodige vaardigheden en kennis te beschikken. De werkgever 

heeft dan de keuze tussen bijscholing van de oudere arbeidskrachten of oude werknemers vervangen 

door jongere werknemers. Naarmate de technologie zich verder zal ontwikkelen, zal de snelheid 

waarmee oud kapitaal vervangen wordt door nieuw kapitaal opgevoerd worden en stijgt het risico 

dat oudere werknemers aan een hoger tempo worden uitgestoten. Hieruit kan er dus afgeleid 

worden dat het risico voor uitstroom van oudere werknemers groter is in kapitaalintensieve 

ondernemingen.79  

 

Werkgevers kunnen zich laten leiden door de onzekerheid die gepaard gaat met de verwachte 

productiviteit.80 Oudere werknemers zijn reeds bekend in de organisatie. Bijgevolg kan het zijn dat 

werkgevers dankzij de ervaring een beter gefundeerd oordeel hebben over de werknemers op 

leeftijd. De ontwikkeling en productiviteit van mensen waarmee de werkgever amper ervaring heeft 

zal moeilijker te voorspellen zijn. Dit zou dan misschien in het voordeel kunnen spelen van de 

werknemers op leeftijd, hoewel er ook nog altijd veel onzekerheid gepaard gaat met oudere 
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werknemers. Het is namelijk moeilijk te voorspellen hoe ze zich zullen aanpassen aan de 

technologische ontwikkelen en ook over de gezondheidssituatie kan men geen zekere uitspraken 

doen. Beeldvorming over oudere werknemers kan een invloed hebben op de mate waarin de 

organisatie ouderen in dienst houdt of aanwerft. Het gevaar bestaat dat sommige werkgevers de 

oudere werknemers discrimineren op basis van veralgemeningen zoals conservatief, beperkte 

openheid voor nieuwe opleidingen, gebrek aan flexibiliteit, krakkemikkig, niet creatief, niet 

compatibel met technologische ontwikkelingen of labiele gezondheid. Oudere werknemers zijn niet 

bereid om bevelen op te volgen van een jongere baas, tellen af naar hun pensioen en missen 

vaardigheden. Bij sollicitaties, bijvoorbeeld, heeft de werkgever nog geen informatie over de 

productiviteit van de sollicitant. Het stereotype van een onproductieve oudere werknemer komt dan 

gevaarlijk op de loer liggen, waardoor oudere sollicitanten soms moeilijker aangeworven worden. 

Een recente studie van de Universiteit van Gent toont aan dat discriminatie wel degelijk een invloed 

kan hebben op de tewerkstelling van ouderen.81 Het onderzoek stelt dat discriminatie te vermijden is 

door leeftijd te compenseren met meer relevante werkervaring die de ouderen kunnen voorleggen. 

Jongeren zullen vaker de voorkeur krijgen indien de ouderen zich niet onderscheiden op vlak van 

relevante werkervaring. Ouderen moeten dan ook hun additionele jaren met relevante ervaring extra 

in de verf zetten.  

 

Negatieve beeldvorming over oudere werknemers kan ontwikkeld worden door sociale, 

economische, culturele en wetenschappelijke factoren of door onderwijs en communicatie.82 

Discriminatie van ouderen zal minder aanwezig zijn in de primitievere landen omdat ouderen als wijs 

en kennis dragend worden gezien. De westerse, ontwikkelde landen zijn daarentegen sterker 

gefocust op lichamelijke schoonheid, seksualiteit en jongeren. Dit kan ervoor zorgen dat oudere 

mensen als last gezien worden in de westerse maatschappij. Bovendien is onze economie gericht op 

prestatie en efficiëntie, waardoor productiviteit enorm in de belangstelling staat. Door de rol van 

communicatie kunnen ontwikkelde landen evenwel een positieve houding aannemen tegenover de 

ouderen. Racisme en seksisme worden uitvoerig bestreden, waardoor mensen ervan overtuigd 

geraken dat discriminatie echt niet kan. Verschillende onderzoeken omtrent de percepties van de 

werkgevers over het functioneren van oudere werknemers tonen aan dat de percepties een verre 
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van negatief en soms zelfs positieve houding kunnen aannemen.83 Vele werkgevers waarderen de 

oudere kandidaten door aanwezigheid van belangrijke kenmerken zoals ervaring, motivatie, vlotte 

omgang, loyaliteit, stiptheid, maturiteit, zelfstandigheid, verbale vaardigheden, verantwoordelijkheid 

en betrouwbaarheid. Jongeren komen niet altijd even betrouwbaar over bij klanten en beschikken 

ook nog niet over alle voorgaande vaardigheden van de oudere werknemer. De KUL ondervroeg een 

groep werkgevers naar de redenen waarom oudere kandidaten aangeworven werden. De resultaten 

van de enquête zijn weergegeven in figuur XII, waarin het duidelijk te zien is dat mensen op leeftijd 

nog altijd geapprecieerd worden door tal van vaardigheden die jongeren minder kunnen voorleggen. 

“Jongeren zijn sterk in het werken met computers en proces denken. Door ouderen aan te werven 

brengt de organisatie stabiliteit, kwaliteit, ervaring en rust in crisissituaties binnen. Een 

gebalanceerde combinatie tussen jong en oud is het beste voor het bedrijf.”84 

 

 Figuur XII - Procent van de werkgevers dat ja heeft geantwoord op de vraag: ‘Koos u deze oudere 

kandidaat omdat u verwacht dat deze…?’85 

  

 

Ook de Vrije Universiteit Brussel onderzocht de perceptie van werkgevers over oudere werknemers. 

Het rapport stelde vast dat HR-professionals de oudere werknemers vooral met positieve 

eigenschappen associëren. Volgens hen staan ouderen voor loyaliteit, stabiliteit, maturiteit door 

grotere levenservaring en grote verbondenheid met organisatie. Omwille van hun expertise, zijn 

oudere werknemers vaak een toegevoegde waarde voor de organisatie. Negatieve vooroordelen zijn 

ook aanwezig, deze zijn vooral afhankelijk van de structuur van het managementteam. Indien de 
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gemiddelde leeftijd van het managementteam aan de lage kant ligt, zijn er meer negatieve 

vooroordelen dan in oudere managementteams. Met de vraag of werkgevers beïnvloedt worden 

door hun beeld van oudere werknemers, stelde men enerzijds vast dat de leeftijd geen criterium is 

voor selectie, anderzijds is de invloed van leeftijd wel afhankelijk van de functie. De leeftijd en 

verschijning zijn bijvoorbeeld belangrijk voor een verkoper in de winkel. Hier zal men eerder kiezen 

voor een jonge werknemer. Een werknemer voor een job op kantoor kan daarentegen gerust een 45-

plusser zijn, de leeftijd speelt hier namelijk niet echt een grote rol. Op basis van het onderzoek kon 

men vaststellen dat organisaties zich bewust zijn van de nood aan een goede mix tussen jong en oud. 

Intrinsieke motivatie en expertise zijn positieve eigenschappen die vaak geassocieerd worden met 

oudere werknemers. Om ouderen interessant te houden op de arbeidsmarkt, is het belangrijk om 

deze eigenschappen op peil te houden. Dit vraagt niet enkel inspanningen van de werknemer, maar 

ook van de werkgever zelf.86  

 

5.4. De rol van selectiebureaus 

 

De selectiebureaus spelen een belangrijke rol in de aanwerving van oudere kandidaten. De 

aanwezigheid van stereotypering in de selectiefase van selectiebureaus zorgt ervoor dat de 

werkzaamheid van ouderen op een triest peil gehouden wordt. Ouderen kunnen door verschillende 

redenen aan populariteit inboeten bij selectiebureaus. Aangezien selectie vaak wordt uitbesteed, 

fungeren selectiebureaus vaak als leveranciers voor hun klanten. Omdat de acties van leveranciers 

vaak herhalend zijn nemen ze niet graag risico’s. Het voorstellen van oudere kandidaten kan vragen 

oproepen die men liever zou vermijden voor herhaalopdrachten. Die aanwezigheid van dergelijke 

risicoaversie bij de selectiebureaus kan de kans voor oudere kandidaten gevoelig verkleinen. 

Bovendien wordt selectie in heel wat organisaties gezien als een instap job in de human resources. 

De nieuwe, jonge selectieverantwoordelijken gaan dan vaak positiever oordelen over de kandidaat 

indien zij de kandidaat als ‘gelijkaardig’ ervaren. Opnieuw verkleint dit de kansen voor oudere 

kandidaten. Ten slotte kunnen ook de selectieprocessen voor problemen zorgen. Vaak wordt er in 

verschillende stappen getest. De kandidaat mag pas aan de tweede stap deelnemen indien de eerste 

stap met succes is uitgevoerd. Je zal pas de job aangeboden krijgen als je het hele stappenproces 

succesvol afgewerkt hebt. Ouderen worden via dit selectiesysteem vaak benadeeld. Het is namelijk 

vaak zo dat de testen gebaseerd op de reëel verworven vaardigheden, veelal aanwezig bij oudere 
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kandidaten, helemaal op het einde uitgevoerd worden. De testen die met andere woorden beter 

bestand zijn tegen stereotypen, worden in de laatste fase van de selectie toegepast. De aanwerving 

van oudere kandidaten zou dus zeker gestimuleerd kunnen worden door een sensibilisering van 

selectiebureaus. Selectiedeskundigen moeten een grotere vorm van diversiteit aannemen en ook het 

selectieproces moet eens grondig onder de loep genomen worden.87 

 

5.5. Zijn werkgevers zich bewust van het vergrijzingsprobleem? 

 

Houden werkgevers rekening met een krappe arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing? Zijn zij er 

zich van bewust dat werknemers langer moeten werken om zich af te stemmen op de vergrijzing? 

Zoals eerder aangetoond in deze masterproef zorgt een daling van de instroom en een stijging van de 

uitstroom van de actieve bevolking voor een krappere arbeidsmarkt. De actieve bevolking daalt in 

verhouding tot de niet-actieve bevolking. De meerderheid van de werkgevers zijn inderdaad bezorgd 

over het probleem van de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt (bijlage11). Er wordt toegegeven dat 

de arbeidsmarkt een structurele verandering ondergaat van een vragersmarkt naar een 

aanbiedersmarkt, al is dat sterk conjunctureel gebonden. Het ene moment is het moeilijk geschikt 

personeel te vinden terwijl er de volgende periode een overvloed van beschikbaar personeel is en de 

oudere werknemers als eerste de arbeidsmarkt verlaten. Als de werkgevers zich niet bewust zijn van 

het vergrijzingsprobleem, is het moeilijk om te verwachten dat zij initiatieven nemen om mensen 

langer te doen werken. Dit is nu niet het geval dus moet het besef aanwezig zijn dat er maatregelen 

genomen moeten worden, rekening houdend met de voorwaarden en drijfveren van oudere 

werknemers. Dit is echter niet echt het geval. Werkgevers zien een hogere arbeidsdeelname van de 

oudere werknemers niet als de voornaamste oplossing van het probleem. Mogelijke oplossingen 

voor hen zijn het inschakelen van uitzendbureaus en werving- en selectiekantoren, het verbreden 

van de inzetbaarheid van de werknemers of het werven van arbeidsmigranten. Werkgevers geven 

toe dat ze zich bewust zijn van het vergrijzingsprobleem en nemen bij ondervraging een positieve 

houding aan ten opzichte van ouderen. Toch maken tewerkstellingspraktijken duidelijk dat 

tewerkstelling van ouderen niet echt populair is bij de werkgevers. Onbewust zal er dan toch een 

negatieve beeldvorming zijn van oudere werknemers. Dit maakt duidelijk dat er gestreden moet 
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worden tegen discriminatie van ouderen. Er moet bewezen worden dat de negatieve vooroordelen 

over oudere werknemers ongegrond zijn.88 

 

5.6. Productiviteit van ouderen 

Wanneer men het heeft over de veroudering op de arbeidsmarkt, duurt het niet lang voordat het 

begrip productiviteit aan bod komt. Heeft de vergrijzing van de arbeidsmarkt ook een impact op de 

productiviteit? Logischerwijs zou men denken dat mensen op latere leeftijd minder presteren 

aangezien de fysische en mentale capaciteiten geleidelijk afnemen. De uitdrukking ‘ouderdom komt 

met gebreken’ is hier op zijn plaats. Empirische bevindingen lijken dit eenduidig verband echter niet 

te bevestigen. Studies tonen inderdaad aan dat sommige capaciteiten afnemen naarmate men ouder 

wordt. Fysieke vaardigheden zoals spierkracht en uithouding zullen afnemen naarmate de jaren 

vorderen. Daarnaast zal ook de behendigheid, de smaak, het horen van hoge tonen en het 

gezichtsvermogen achteruitgaan.89 Er zijn ook nog cognitieve vaardigheden zoals het geheugen, het 

reactievermogen en de snelheid waarmee nieuwe informatie verwerkt wordt, die afnemen met de 

jaren. Deze vaardigheden worden fluid intellectual abilities genoemd. Deze capaciteiten zijn vooral 

aanwezig bij jongeren en gaan op latere leeftijd stilaan achteruit.90Andere voorbeelden hiervan zijn 

de snelheid in het nemen van beslissingen, het kortetermijngeheugen, aandacht en ruimtelijke 

visuele functies.91 Anderzijds hebben we ook andere cognitieve vaardigheden die toenemen 

naarmate men ouder wordt. Deze vaardigheden worden de crystallized intellectual abilities 

genoemd. Hiermee bedoeld men de algemene en beroepsspecifieke kennis die het gevolg zijn van de 

ervaring die is opgedaan door de werknemer. Werknemers met deze capaciteiten kennen de klappen 

van de zweep en zijn meer vertrouwd met de routines, procedures en systemen van de organisatie, 

waardoor ze kunnen omgaan met complexe activiteiten. Veroudering leidt dus niet noodzakelijk tot 

een daling van de productiviteit.92 
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De relatie tussen veroudering van het personeelsbestand en de productiviteit hangt af van 4 

componenten93:  

 

 taakkenmerken: zoals bovenstaand reeds besproken zal de productiviteit stijgen met de leeftijd 

in taken waarvoor de werknemer over crystallized intellectual abilities moet beschikken en dalen 

met de leeftijd in taken waarvoor personeelsleden fluid intellectual abilities nodig hebben. 

Fysische kenmerken spelen ook een belangrijke rol op de moeilijkheidsgraad van taken voor 

mensen op leeftijd.94 Indien zware inspanningen vereist zijn, kan een toenemende leeftijd leiden 

tot mindere prestaties. Taken die beroep doen op lichamelijke vaardigheden, geheugen en het 

verwerken van nieuwe informatie zijn minder geschikt voor oudere werknemers. Dit in 

tegenstelling tot activiteiten die beter uitgevoerd worden door ervaren mensen met een bagage 

aan crystallized intellectual abilities. Die laatste komen meer tot hun recht in een complexe 

omgeving;95  

 

 gevraagde capaciteiten: door de ontwikkeling van de technologie wordt er steeds meer beroep 

gedaan op ICT-gebruik. Hiermee wordt de routine van de oudere werknemers doorbroken terwijl 

jongeren meer betrokken zijn bij dit soort technologische ontwikkelingen en applicaties. Ouderen 

hebben het moeilijker om zich te integreren in activiteiten van deze soort;96 

 

 belang van ervaring: eerder in deze sectie werd al besproken dat oudere werknemers door de 

ervaring die ze hebben opgedaan goed kunnen presteren voor sommige jobs. Dit moet wel een 

beetje genuanceerd worden. We leven in een wereld die door nieuwe ontwikkelingen continu 

aan het veranderen is en hierdoor kan de aangeleerde kennis snel verouderd zijn. Door een 

takenpakket dat continu gewijzigd wordt of een steeds veranderende werkomgeving zullen 

sommige vaardigheden niet meer van belang zijn. Deze verandering van vereiste vaardigheden 
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zorgt ervoor dat ervaring niet altijd een meerwaarde biedt. De gedachte dat productiviteit zal 

stijgen met de leeftijd te danken aan ervaring zal dus niet altijd opgaan;97 

 

 Individuele verschillen: we moeten voorzichtig zijn met het gebruiken van stereotypes. Ieder 

persoon heeft een eigen persoonlijkheid met het gevolg dat veralgemeende eigenschappen van 

specifieke leeftijdsgroepen niet altijd opgaan. Verschillen in persoonlijkheid tussen individuen in 

dezelfde leeftijdsgroep kunnen leiden tot grote verschillen in prestaties tussen desbetreffende 

leeftijdsgroepen. Ouderen kunnen wel degelijk op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en zijn dus 

niet altijd conservatief ingesteld. Bij het bepalen van de verwachtingen van de relatie tussen 

productiviteit en leeftijd moet men voorzichtig zijn met het gebruik van stereotypen die men 

vaak in het achterhoofd heeft.98 

 

 

Naast de fysieke en cognitieve vaardigheden beschikken we ook over psychologische vaardigheden. 

Voorbeelden van deze capaciteiten zijn redeneren, controle over het leven, scherpzinnigheid, 

loyaliteit, motivatie om te leren, verantwoording voor het werk, begrip van het geheel en verbaal 

begrip.99 De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid onderzocht de relatie tussen de 

psychologische vaardigheden en de leeftijd. De resultaten van het rapport gaven weer dat 

ziekteverzuim en arbeidsongevallen negatief correleren met de leeftijd. Anderzijds zijn de ernst van 

ongevallen en de duur van ziekteverzuim wel toegenomen met de leeftijd. Tot slot, werd ook 

aangetoond dat de betrokkenheid en motivatie sterker wordt naarmate de jaren vorderen. Ouder 

werknemers zijn met andere woorden loyaler en hebben een grotere verbondenheid met de 

organisatie.100  

 

De relatie tussen leeftijd en productiviteit kan afhangen van de vaardigheden waarop een job beroep 

doet. Een studie van de KU Leuven toont aan dat de productiviteit een optimaal niveau zou bereiken 

op een leeftijd van 38 jaar. Figuur XIII geeft een omgekeerd U-vormig verband weer wat aantoont dat 

de productiviteit zal dalen naarmate men verder afwijkt van een leeftijd van 38 jaar. Een ouder 
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personeelsbestand kan dus wel degelijk gevolgen hebben voor de productiviteit. Omdat elke sector 

zijn eigen karakteristieken van jobs heeft, kan men verwachten dat deze relatie voor elke sector 

verschillend zal zijn. In bijlage 12 wordt dit U-vormig verband aangetoond voor verschillende 

sectoren. De bouwsector en de It-sector bestaat voornamelijk uit een jonger personeelsbestand wat 

impliceert dat in deze sectoren de optimale productiviteit vooral zal voorkomen op jongere leeftijd. 

De terugbuiging in de curve is sterker voor sectoren die fysisch belastend zijn of gepaard gaan met 

technologische vooruitgang. Oudere werknemers zijn dus minder interessant voor sectoren die 

fysisch zwaar zijn of gebaseerd zijn op technologische ontwikkelingen. Traditionelere sectoren zoals 

voeding, vervoer of textiel beschikken over een iets ouder personeelsbestand, waarbij de 

productiviteit op een latere leeftijd zijn optimaal punt bereikt. De vergrijzing van het 

personeelsbestand hoeft dus niet noodzakelijk een probleem te zijn. Het moeilijkste is echter dat de 

werkgevers hiervan overtuigd moeten worden. De productiviteit kan na een bepaalde leeftijd dalen, 

maar echte concrete conclusies kunnen hieruit niet getrokken worden. Zekere uitspraken over een 

daling van de productiviteit bij een ouder personeelsbestand kan men niet maken. Waar wel 

zekerheid over bestaat is dat het voor de organisaties een grote uitdaging zal zijn om hun 

personeelsbeleid leeftijdsbewust uit te voeren, zodat ouderen betrokken blijven in het 

arbeidsproces.101 
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Figuur XIII - Effect van de gemiddelde leeftijd op de arbeidsproductiviteit102 

 

 

Voorgaande onderzoeken en resultaten maken duidelijk dat de vooroordelen over oudere 

werknemers niet bevestigd kunnen worden. Tuurlijk zullen de fysieke vaardigheden achteruitgaan, 

maar iedereen maakt dit verouderingsproces mee. Dit maakt nu eenmaal deel uit van het leven. Er 

wordt te weining rekening gehouden met het feit dat ook werkgevers, zij die discrimineren, dit 

proces zullen bewandelen. Ook de cognitieve vaardigheden zullen een terugval kennen. Dit kan 

echter ruimschoots gecompenseerd worden door de werkervaring waarop de werknemer kan teren. 

Met betrekking tot de psychologische vaardigheden kunnen de vooroordelen helemaal ontkracht 

worden. De overtuiging en motivatie nemen toe met de leeftijd, waardoor deze zeker niet de 

oorzaak zijn van productiviteitsverlies. De bedenkingen omtrent de stereotypen van oudere 

werknemer kunnen enerzijds niet verworpen worden, anderzijds kan men deze ook niet bevestigen. 

De sleutel tot het beter doen functioneren van oudere werknemers binnen een organisatie ligt nu 

vooral in het erkennen van het natuurlijk verouderingsproces.103 
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5.7. Houding in het bedrijf 

 

De HR-manager zal zich moeten aanpassen aan de demografische ontwikkelingen.104 Ze moeten de 

jonge twintigers die in het bedrijf binnenkomen zeer goed opvangen en ervoor zorgen dat ze capabel 

zijn om een loopbaan af te leggen die het mogelijk maakt om fysiek en mentaal langer te werken. Het 

departement personeelsbeleid staat dus voor een zeer grote uitdaging, het moet er immers voor 

zorgen dat de arbeid afgestemd is op de leeftijd van de werknemers. Door de beperkte toevoer van 

de jongeren zullen werkgevers de nodige creativiteit aan de dag moeten brengen om oudere 

werknemers langer te kunnen bewerkstelligen. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is met andere 

woorden werk ontwerpen in die mate het zich toelaat om lang te werken zodat de werknemers op 

latere leeftijd nog steeds fysiek en mentaal gezond zijn. Om dit te verwezenlijken moet er ook op 

toegekeken worden hoe de werknemer reageert op de psychologische en fysieke veranderingen die 

gepaard gaan met het ouder worden.105 De kans bestaat dat de werknemers niet willen meewerken 

omdat ze de veroudering niet willen aanvaarden. In het andere geval moet men ook opletten dat het 

aanvaardingsproces niet te ver gaat. Sommige mensen kunnen namelijk een negatief zelfbeeld 

ontwikkelen en tot zelfverwaarlozing overgaan. In het laatste geval kan de persoon in een depressie 

verwikkeld raken waardoor deze zich volledig zal distantiëren van het bedrijf. Het is een serieuze 

uitdaging om deze arbeidsomgeving te creëren zonder de kwaliteit- en productiviteitsniveau aan te 

tasten. De opvoering van de productiviteit zorgt namelijk voor een hogere werkdruk, waardoor de 

arbeidskwaliteit onder druk staat. Het werk is minder werkbaar en de mensen zullen sneller 

opgebrand zijn. Dit zorgt voor een groter verlangen naar vervroegde uittreding. Om dit te 

compenseren moeten de bedrijven de productiviteitsdruk opnieuw opvoeren. Deze vicieuze cirkel 

ligt aan de basis van de lage participatie van de oudere werknemers. Het is de taak van de HR-

manager om deze cirkel te doorbreken. Geert Van Hootegem, hoogleraar aan de KU Leuven, 

verwoorde het als volgt: “De situatie van de arbeidsmarkt dwingt de HR-manager om los te komen 

van de klassieke discussies.” Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt in dat er aandacht moet 

besteed worden aan de eigenheid van de diverse leeftijdsgroepen.106 
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Daarnaast moet de HR-manager rekening houden met het feit dat bij uittreding van de oudere 

werknemers vaak veel kennis verloren gaat, de zogenaamde lost knowledge.107 Omdat het belangrijk 

is kennis in de organisatie te houden, moet er een strategie bedacht worden die ervoor zorgt dat de 

kennis en ervaring wordt doorgegeven aan de jongere werknemers, zodat deze verder kunnen 

ontwikkeld worden. De productiviteit van de ouderen zal misschien wel dalen, maar anderzijds is het 

mogelijk dat zij een positief effect hebben op de productiviteit van jongere werknemers. Het kan 

interessant zijn voor een organisatie om van deze complementariteit tussen leeftijdsgroepen gebruik 

te maken.108 Nog een aspect waar de HR-managers rekening mee moeten houden, is de toekomstige 

vervangingsvraag. Een bedrijf met een personeelsbestand dat bestaat uit zeer veel werknemers 

ouder dan 50 jaar zal in de toekomst een belangrijk deel van hun personeel zien vertrekken. 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid en de aandacht voor een strategie om kennis in de onderneming 

de houden is dus niet voldoende. Het is uiterst belangrijk voor het bedrijf om nieuw personeel aan te 

trekken dat genoeg kwaliteit heeft om de ouderen te kunnen vervangen.109 

 

5.8. Tewerkstelling van ouderen 

 

Zoals eerder gezien is de perceptie van werkgevers over ouderen niet enkel negatief en associeert 

men nog altijd positieve aspecten met oudere werknemers. Dit in combinatie met werkwilligheid van 

ouderen zou voldoende moeten zijn om de tewerkstellingsgraad van ouderen hoog te houden. 

Desondanks ligt in België de werkgelegenheidsgraad van ouderen ver beneden de doelstelling van de 

Europese top.110 Vlaanderen telde in 2016 voor de maand januari liefst 41.458 werkzoekenden ouder 

dan 55 jaar.111 Dit bewijst dat eens je die leeftijd gepasseerd bent, de deur naar de arbeidsmarkt nog 

maar op een klein kiertje staat. Slechts een kwart van de nieuwe werkzoekende 55-plussers vindt 

binnen het jaar werk. Liefst 65% zoekt al meer dan twee jaar naar een job. 55-plussers blijven 

sollicitatiebrieven verzenden maar steeds krijgen ze de melding dat ze te oud, te duur of te veel 

ervaring hebben. Heel veel 55-plussers zijn nog gemotiveerd om te gaan werken en zijn zelfs bereid 

                                                           

107 De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, M., &Sels, L.(2007).Leeftijd en werk: Over inzet en inzetbaarheid van 
ouderen op de arbeidsmarkt. Leuven: KU Leuven. 
108 Ilmakunnas, P., &Ilmakunnas, S. (2009). Diversity at the workplace: Whom does it benefit?. De Economist, 
159(2), 223-255. 
109 Ekamper, P.(2014).Werkende ouderen in België en Nederland – de cijfers. Den Haag: Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut. 
110 Europese Commissie. (2011). Doelstellingen Europa 2020.Geraadpleegd op 27 januari 2016, via 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_nl.pdf  
111 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. (2016). De werkloosheidscijfers van januari 
2016. Geraadpleegd op 11 februari 2016, via https://www.vdab.be/nieuws/pers/2016/de-werkloosheidscijfers-
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om een deel van het loon in te leveren. Zelfs met een hoger diploma en een indrukwekkend cv, lijkt 

het moeilijk om aan werk te geraken. Neem nu bijvoorbeeld Rudi Quintens, een werkzoekende 55-

plusser van 58 jaar. Rudi heeft een diploma handelsingenieur en als ex-manager heeft hij een cv om u 

tegen te zeggen. Na 360 keer solliciteren in anderhalf jaar tijd is hij nog steeds werkzoekend. Vaak 

kreeg hij te horen dat hij te veel ervaring had en er daarom werd gevreesd dat hij te veel was 

vastgeroest. Andere keren vertelden ze hem dat hij te duur was en soms werd hem zelfs verteld dat 

hij simpelweg te oud was. Er zijn nog heel veel mensen die zich in de situatie bevinden van Rudi. De 

oudere werklozen raken het etiket van ‘te oud’ en ‘uitgeblust’ moeilijk kwijt. Ondanks de 

aanwezigheid van een positieve beeldvorming tegenover oudere werknemers, lijken toch 

voornamelijk de negatieve vooroordelen te domineren. Werkgevers in de tewerkstellingspraktijk 

worden vaak beïnvloed door stereotypen, waardoor discriminatie van oudere werknemers steeds 

meer belangstelling naar zich toetrekt, zeker nu de vergrijzing een veelbesproken kwestie is in de 

maatschappij. Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, is zich bewust van het 

probleem. “Zo assertief mogelijk proberen we de vooroordelen van werkgevers tegen oudere 

werklozen uit hun hoofd te praten. We motiveren waarom oudere werknemers een toegevoegde 

waarde zijn in bedrijven en halen daarbij voorbeelden aan. Gek genoeg begint een directeur dan te 

stoefen over hoe onmisbaar die ene oude kracht wel is en hoe die de jeugd het nakijken geeft. Wel 

dan? Waarom dan een kandidaat afwijzen? De regering en de VDAB zouden hier best meer op 

inzetten, want dat is de enige manier om die benarde situatie waarin 55-plussers zich bevinden te 

verbeteren.”112 De werkgelegenheidsgraad van 55-plussers komt nog lang niet in de buurt van het 

streefdoel, maar is wel aan het stijgen. Zoals u kan zien in figuur XIV zal de werkgelegenheidsgraad 

voor 55-plussers tegen 2030 al gestegen zijn tot 47,1%. De stijging kan mogelijk verklaard worden 

door een grotere deelname van vrouwen, maar ook door de beleidsmaatregelen die ervoor zorgen 

dat de werknemers langer in het arbeidsproces worden gehouden. Men verwacht dus wel degelijk 

dat er maatregelen zullen genomen worden die de situatie van ouderen op de arbeidsmarkt 

verbeteren.113 

 

 

 

 

                                                           

112 Anoniem. (19 februari 2016). Tot 1.000 sollicitatiebrieven en niemand die hen wil. Het Laatste Nieuws, p. 4. 
113 Studiecommissie voor de Vergrijzing.(2016).Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie 
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Figuur XIV - werkgelegenheidsvooruitzichten voor België tot 2060114 

 

 

Een andere belangrijke oorzaak van de lage tewerkstelling van ouderen is de mogelijkheid tot 

vervroegd pensioen.115 Heel veel ouderen gaan vervroegd met pensioen. Dit is ontstaan door 

bepaalde maatregelen die zijn genomen in de jaren ’70 en ’80. In die periode was er een grote, 

internationale, langdurige werkloosheid die vooral de jongeren trof. Om deze moeilijke situatie op te 

vangen, bedacht de Belgische overheid een systeem waarbij het mogelijk was om oudere 

werknemers vervroegd uit de arbeidsmarkt te laten treden. Dit wordt het brugpensioen genoemd 

dat enerzijds de bedoeling had om oudere werknemers op een sociaal aanvaardbare manier te 

ontslaan en anderzijds diende als instrument om de oudere ontslagen werknemers te vervangen 

door jongere werknemers. Deze gaf werknemers de mogelijkheid om de arbeidsmarkt te verlaten 

nog voor ze de wettige pensioenleeftijd van 65 jaar hadden bereikt. Er werd verwacht dat 

werkgevers op deze manier meer arbeidsplaatsen te bieden had voor jongere werknemers.116 

Daarnaast werden ook nog andere maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de verlenging van de 

werkloosheidsuitkering voor oudere mensen. De genomen maatregelen hadden helaas niet dezelfde 

effecten die oorspronkelijk bedoeld waren. De toepassingen van vervroegde uitstapmogelijkheden 

heeft ervoor gezorgd dat oudere werknemers vervroegde uittreding als een verworven recht en 

logisch zijn beginnen te achten. Dit is natuurlijk helemaal niet bevorderlijk voor de omvang van de 

actieve beroepsbevolking. De lage werkgelegenheidsgraad van de bevolking, in het bijzonder de 

                                                           

114 Studiecommissie voor de Vergrijzing.(2016).Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie 
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ouderen, zorgt voor problematische gevolgen voor het pensioensysteem. Zoals eerder aangehaald 

zullen, door de vergrijzing en ontgroening, de stijgende pensioenuitgaven niet gecompenseerd 

worden via de inkomsten. De paradoxale situatie van de wens om de arbeidsmarkt vervroegd te 

verlaten gaat samen met een stijging van de levensverwachting. Dit is problematisch waardoor 

pensioenhervormingen, afschaffing van bepaalde uitstapmogelijkheden en mentaliteitswijzigingen 

zullen moeten plaatsvinden om mensen langer te doen werken en vervolgens het pensioensysteem 

draagbaar te houden.117  
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6. Mogelijke oplossingen 

 

6.1.Het pensioenstelsel 

 

Zoals eerder kort aangehaald, staat het pensioenstelsel voor een grote uitdaging. De vergrijzing is 

problematisch vanuit het standpunt van sociale zekerheid, pensioenen in het bijzonder. Veroudering 

van de bevolking brengt een toename van pensioengerechtigden met zich mee. Indien de omvang 

van de bijdragebetalers niet voldoende is dreigt het pensioenstelsel te verdrinken in de uitgaven. De 

eerder besproken afhankelijkheidsratio bevestigt dit probleem. De bezorgdheid over de leefbaarheid 

van het pensioensysteem op lange termijn brengt een stijgende belangstelling voor 

pensioenhervormingen met zich mee. Een hogere productiviteit en tewerkstelling, vooral bij 

ouderen, lijkt noodzakelijk om het probleem van pensioenvoorzieningen aan te pakken. Verhoging 

van de participatie op de arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde om de toekomst van sociale 

zekerheid, pensioenen in het bijzonder, veilig te stellen.118 Figuur XV maakt duidelijk dat de 

budgettaire kosten van de vergrijzing vooral oplopen voor de pensioenen en de 

gezondheidsuitgaven.119 In 2013 bedroeg de kost van de pensioenen 10,6% van het BBP. Tegen 2060 

zou dit met 4,1 procentpunten gestegen zijn tot 14,7% van het BBP. Dat is ongeveer één zevende van 

het BBP dat we spenderen aan ongeveer één derde van de bevolking. Desondanks zijn niet de 

stijgende kosten, maar wel de dalende inkomsten de belangrijkste oorzaak van de heisa rond de 

vergrijzing.120 De sociale bijdragen, gefinancierd via inkomsten uit arbeid, nemen af als percentage 

van het BBP. Volgens de statistieken van de FOD sociale zekerheid zal het, tegen 2060, gaan over een 

afname van 4,4 procentpunten van het BBP, bijna zoveel als de verwachte toename van de uitgave. 

De overheid heeft lang gereageerd door zelf het tekort bij te dragen. Wegens de opgebouwde 

staatsschuld komt de financiering van de sociale zekerheid echter sterk onder druk te staan. De 

Belgische overheid zal moeten ingrijpen om het pensioenstelsel te beschermen tegen de uitdaging 

van vergrijzing. Zij dragen de verantwoordelijkheid van deze herschikkingen en deze 

verantwoordelijkheid mag niet afgewenteld worden in de richting van de werkgever of de individu. 

                                                           

118 Heylen, F., Buyse, T., &Van de Kerckhove, R. (2012). Pension reform, employment by age, and long-run 
growth. Journal of Population Economics, 26(2), 769-809. 
119 Studiecommissie voor de Vergrijzing.(2016).Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie 
voor de Vergrijzing. Brussel: Studiecommissie voor de Vergrijzing. 
120 De Witte, K. (28 maart 2014). Pensioenbeleid is kwestie van keuzes. Knack, p. 3. 
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“Bij ongewijzigd beleid is het systeem niet houdbaar”, zegt voormalig minister Frank 

Vandenbroucke.121  

 

 

Figuur XV - De budgettaire kosten van de vergrijzing op lange termijn volgens het referentiescenario 

van de Studiecommissie voor de Vergrijzing van juli 2014122 

 

 

Het kan interessant zijn om even toe te lichten wat het pensioenstelsel nu eigenlijk inhoudt. Een 

pensioen is eigenlijk een soort van beloning die men ontvangt op het einde van het werkende leven, 

dit met de bedoeling om mensen in staat te stellen om te genieten van hun oude dag. Pensioenen 

zijn een onderdeel van de sociale zekerheid en draaien hoofdzakelijk rond de verhouding tussen 

uitkeringstrekkers en bijdragebetalers en, zoals eerder besproken, verslechtert deze verhouding in 

twee richtingen tegelijk. Het Belgische sociale zekerheidssysteem bestaat uit een distributief en een 

commutatief stelsel.123 Het distributief stelsel heeft de filosofie dat elke burger beschermd moet 

worden, ook de niet-werkenden. De minimumbescherming, die wordt aangeboden, wordt 

gefinancierd met belastingen en heeft de bedoeling om elke burger bestaanszekerheid te bieden en 

te vrijwaren van armoede. Ziektevergoeding en sociale bijstand zijn hier voorbeelden van. Mensen 

die sociaal niet hebben bijgedragen, hebben toch recht op sociale bijstand of ziektevergoeding, mits 

ze bepaalde afspraken naleven. Het commutatief stelsel heeft een andere filosofie waarbij men zich 

enkel richt tot de werkenden. Dit stelsel baseert zich op een solidariteit tussen werkenden, waarbij 

                                                           

121 Andries, S. (17 juni 2014). Extra punten voor langer werken. Het Nieuwsblad, p. 8. 
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werkenden beschermd worden tegen sociale risico’s in ruil voor het leveren van bijdragen. De 

levenstandaard van de werkenden wordt dus verzekerd door een wederkerige relatie tussen het 

ontvangen van een uitkering een het leveren van een bijdrage. Pensioenen vallen duidelijk onder het 

commutatief stelsel omdat de omvang van het pensioenbedrag afhangt van de betaalde bijdragen 

verbonden met de beroepsactiviteit, die de betreffende gepensioneerde in het verleden heeft 

uitgeoefend. De uitkering van dit pensioenbedrag wordt op zijn beurt gefinancierd door de bijdrage 

die op dat moment geleverd worden door de actieve bevolking. Het is dus belangrijk dat de omvang 

van de geleverde bijdragen het toelaten om de uitkeringen van pensioenen blijven te financieren. 

 

Na de filosofie van het sociaal zekerheidssysteem toegelicht te hebben, wordt de opbouw van de 

pensioenen naderbij bekeken. De pensioenen kunnen opgebouwd worden via het systeem van 

kapitalisatie of repartitie.124 Het kapitalisatiesysteem bestaat erin dat individuen voor eigen rekening 

een pensioen zal sparen. Het bedrag dat gespaard zal worden is onderworpen aan rente waardoor 

zowel het bedrag als de daarop verwezenlijkte ouderdomsrente uitbetaald zal worden aan de 

betrokkene die op pensioen gaat. Het nadeel van dit systeem is dat de rente afhankelijk is van de 

financiële markten waardoor inflatie of muntontwaarding ervoor kan zorgen dat de opgebouwde 

rente niet zo veel waard is als dat men oorspronkelijk had gedacht. Het repartitie of het pay-as-you-

go-systeem is daarentegen eigenlijk goed vergelijkbaar met het commutatief stelsel. In tegenstelling 

tot het individueel pensioensparen (kapitalisatiesysteem), worden de pensioenen in stand gehouden 

door het systeem van de bijdragen. De pensioenregeling kan men verder opbouwen in drie pijlers. De 

eerste pijler is het wettelijk pensioen dat het repartitiesysteem hanteert en bijgevolg gebaseerd is op 

het systeem van de sociale bijdragen. De tweede pijler is het aanvullend pensioen dat gebonden is 

aan arbeid. De onderneming biedt dan de mogelijkheid een rekening te openen, waarop de 

werknemers hun pensioen kunnen sparen. De derde pijler is het individueel aanvullend pensioen, 

waarbij een individu op zichzelf een bijkomend pensioen kan sparen. De tweede en de derde pijler 

volgen dus duidelijk het principe van de kapitalisatie. Er valt nog heel wat meer te vertellen over deze 

pijlers maar aangezien dit niet echt de rode draad is van de masterproef zal hier niet verder op 

ingegaan worden.125 

 

Het repartitiesysteem en dus ook de eerste pijler van de pensioenregeling zijn de domeinen die het 

meeste lijden onder de vergrijzing. Deze 2 systemen zijn afhankelijk van de financiële situatie van de 

Belgische overheid en zijn dus ook afhankelijk van de omvang van de actieve bevolking in vergelijking 
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tot de niet-actieve bevolking. Het wettelijk pensioen is gebaseerd op het principe van repartitie en 

wordt gefinancierd door een procentuele bijdrage van de werkgever en een procentuele bijdrage van 

de werknemer op het brutoloon. Deze werkgevers- en werknemersbijdragen worden vervolgens 

doorgestort naar de Rijksdienst voor Sociale zekerheid die op zijn beurt de uitkeringsgerechtigden, 

onder meer de gepensioneerden, zal uitkeren. Bij vergrijzing is er een toename van de 

gepensioneerden en een stagnering of afname van de actieve bevolking, waardoor het 

repartitiestelsel sterk onder druk komt te staan. De actieve bevolking krijgt het steeds moeilijker om 

de pensioenlast van de groeiende oudere bevolking te dragen. De samenloop van de vergrijzing en 

de babyboomgeneratie dat de pensioenleeftijd heeft bereikt, zorgt ervoor dat het Belgisch 

pensioensysteem voor een zeer grote uitdaging staat. Dit is dus ook de reden waarom de staat de 

verantwoordelijkheid draagt om stand te houden in deze benarde situatie. Het probleem ligt 

namelijk niet bij het aanvullend pensioensparen, maar wel bij het systeem van de sociale bijdragen. 

Dit neemt niet weg dat er ook maatregelen kunnen genomen worden voor de extralegale 

pensioenen, maar dit komt later nog aan bod.126  

 

Niet alleen de financiële houdbaarheid van het wettelijk pensioen kan ter discussie gesteld worden, 

ook de sociale houdbaarheid verdient de nodige aandacht.127 Het wettelijk pensioen heeft als 

doelstelling de oudere bevolking te beschermen tegen het armoederisico, zodat ze hun 

levensstandaard die ze bereikt hebben, gedurende hun beroepsactieve leven, tot op een zeker 

niveau kunnen behouden. De vervangingsratio is de verhouding tussen het ontvangen 

pensioenbedrag en het gemiddelde verwezenlijkte beroepsinkomen.128 Deze ratio helpt te meten of 

de actieve werknemer, die de overstap heeft gemaakt naar zijn pensioen, in staat is om zijn 

levensstandaard te behouden. In België bereikt de vervangingsratio een gemiddelde van 40%. Het 

ontvangen pensioenbedrag ligt dus veel lager dan het gerealiseerd beroepsinkomen. Op basis van 

een enquête blijkt dat 21% procent van de 65-plussers een armoederisico loopt, bij de werknemers is 

dat ‘slechts’ 5%.129 Deze enquête gaat over inkomens die dateren uit 2007, dit is vrij lang geleden, 

maar ik gebruik deze dan ook enkel om het armoederisico voor ouderen te schetsen. Dit duidt erop 

dat het wettelijk pensioen niet in staat is om iedereen van dit welvaartsniveau te voorzien, waardoor 

sommige genoodzaakt zijn om de tweede of de derde pijler te hanteren. Op deze manier hebben 
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deze pijlers geen aanvullend karakter meer. Het basisprincipe van de drie pijlers, waarbij de tweede 

en de derde pijler louter aanvullingen zijn, is niet meer. Er is een verschuiving merkbaar van de 

verantwoordelijkheid om een pensioen op te bouwen. In plaats van de overheid, nemen de 

werkgevers (tweede pijler) en de individuen (derde pijler) steeds meer het initiatief. Deze 

herschikking van verantwoordelijkheden is een mogelijke strategie om met vergrijzing om te gaan. 

Dit zal echter met enkele problemen gepaard gaan. Omdat niet alle sectoren en ondernemingen een 

pensioenplan hebben voorzien voor de werknemers, is de tweede pijler niet altijd mogelijk. Ook de 

derde pijler kan ter discussie gesteld worden. De mogelijkheid bestaat dat het individu over 

onvoldoende financiële middelen beschikt om aan individueel pensioensparen te doen. De overheid 

zal zich moeten buigen over de huidige systematiek van de pensioenen. Om niet voortdurend 

financiële middelen te moeten toestoppen om het tekort aan bijdragen op te vangen, zullen er 

hervormingen moeten doorgevoerd worden. Het is dus niet enkel de eerste pijler dat de nodige 

aandacht verdient, ook de tweede en de derde pijler zal aanpassingen moeten ondergaan om een 

optimale werking van het pensioenstelsel te verwezenlijken. indien de tweede en derde pijler beter 

ontwikkeld wordt, kan de overheid ontlast worden van de financiële kosten die gepaard gaan met de 

vergrijzing. Er moet echter op worden toegekeken dat de eerste pijler niet wordt uitgehold waardoor 

de verantwoordelijkheid van de overheid te veel verschuift naar de werkgever of het individu. Het 

wettelijk pensioen, de eerste pijler, moet nog altijd de basis blijven van het pensioenstelsel.130 

 

Niet enkel het budgettair vlak en de levensstandaard van het pensioenstelsel is een grote zorg, ook 

de billijkheid van het pensioenstelsel kan ter discussie gesteld worden. Kan de actieve bevolking de 

solidariteit blijven opbrengen? Vooral voor de personen met een hoger inkomen rijzen er steeds 

meer vragen over deze solidariteit. Zij moeten namelijk bijdragen betalen die berekend zijn op een 

onbegrensd loon terwijl het pensioen die ze in de toekomst ontvangen begrensd is. Bovendien zal er 

door de vergrijzing een steeds groter deel van de bijdragen naar de oudere bevolking gaan, 

voornamelijk pensioenen en gezondheidszorg, waardoor slecht een klein deel overblijft voor de 

actieve bevolking. Het is dus niet abnormaal dat er rekening gehouden wordt met het feit dat de 

werkende bevolking minder of zelfs niet meer bereid is om die solidariteit op te brengen. Het is dus 

niet onbelangrijk dat de overheid, bij het nemen van maatregelen die betrekking hebben op het 

pensioenbeleid, hier rekening mee houdt. De verhouding tussen de bijdragen en het pensioenbedrag 

moet gerespecteerd blijven. Indien de lasten van de actieve bevolking te groot worden in vergelijking 
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met de baten die ze eruit halen, zal de activiteitsgraad krimpen door een gebrek aan motivatie bij de 

werkende mensen.131 

 

6.1.1. Pensioenhervormingen 

 
Onderzoek van de Universiteit Gent toonde aan dat men via pensioenhervormingen wel degelijk de 

tewerkstelling, effectieve leeftijd waarop men op pensioen gaat en de economische groei positief 

kan beïnvloeden.132 Neem nu als voorbeeld een pay-as-you-go pensioensysteem. Dit is een intelligent 

systeem waarbij het bedrag van het pensioen aangepast is aan de individuele inkomsten van werk op 

latere leeftijd. Het pensioen bestaat dan uit een basisbedrag dat iedereen verkrijgt en uit een 

bijkomend bedrag sterk gerelateerd aan de individuele verloning op latere leeftijd. Het inkomen op 

latere leeftijd zal dus meer doorwegen in de pensioenberekening. Dit systeem zou de ouderen 

stimuleren om langer te gaan werken. De effectieve leeftijd waarop men op pensioen gaat zou op die 

manier de hoogte in gestuurd worden. De ouderen beseffen maar al te goed dat men met dit 

systeem, indien men langer zal doorwerken, meer pensioen zal ontvangen. De tewerkstelling zal 

stijgen, maar wel in beperkte mate. Jongeren zijn dan namelijk minder gemotiveerd om reeds te 

werken omdat hun toekomstig pensioen grotendeels gebaseerd is op inkomsten op latere leeftijd. 

Vervolgens zijn zij meer gestimuleerd om te gaan studeren, zodat ze hun menselijk vaardigheden 

kunnen uitbreiden. Jonge mensen zijn er zich van bewust dat een grotere aanwezigheid van 

menselijk kapitaal ervoor kan zorgen dat ze productiever worden. Die hogere productiviteit zorgt 

ervoor dat ze in de toekomst aantrekkelijkere beroepen kunnen uitoefenen. De investeringen die 

jongeren nu maken om te studeren zouden dan later door een beter pensioen terugverdiend 

worden. Dit toont aan dat tewerkstelling en groei in een tegengestelde richting kan evolueren. 

Jongeren zullen enerzijds minder tewerkgesteld worden, anderzijds zal er meer groei zijn door de 

verhoging van hun menselijk kapitaal en dus ook de productiviteit. De stijging van de tewerkstelling 

van ouderen, die voortkomt uit het pay-as-you-go pensioensysteem, toont aan dat de staat via 

pensioenhervormingen over meer financiële middelen kan beschikken om pensioenen uit te keren. 

Ouderen die langer werken zorgen namelijk voor meer inkomsten uit sociale bijdragen. Een ander 

voorbeeld van een pensioenhervorming die de tewerkstelling zou kunnen stimuleren, is de 

vermindering van de voordelen die gepaard gaan met het vervroegd pensioen. Veel uitleg moet hier 

                                                           

131 De pauw, T., &Thijsen, P. (2006).Babyboom? Draagvlak van een intergenerationele solidariteit. Leuven: 
Acco. 
132 Heylen, F., Buyse, T., &Van de Kerckhove, R. (2012). Pension reform, employment by age, and long-run 
growth. Journal of Population Economics, 26(2), 769-809. 
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niet over gegeven worden. Het is vrij logisch dat ouderen langer zullen werken indien ze minder baat 

hebben bij het vervroegd pensioen. Er zijn ook pensioenhervormingen die negatieve gevolgen met 

zich kunnen meedragen. Private financiering van pensioenen is daar een voorbeeld van. Het 

onderzoek van de Universiteit Gent toonde aan dat de tewerkstelling negatief zou beïnvloed worden 

door private financiering van pensioenen. De staat zal enerzijds minder uitgaven en minder 

verplichtingen hebben tegenover pensioenen, anderzijds heeft de staat ook minder inkomsten 

omdat de lasten die ze ontvangen via arbeid dalen door een lagere tewerkstelling. Dit toont aan dat 

de pensioenhervormingen heel voorzichtig en doordacht aangepakt moeten worden. Er zijn 

verschillende strategieën die gebruikt kunnen worden om de sociale en budgettaire houdbaarheid 

van het pensioenstelsel te verzekeren. Deze strategieën garanderen zeker niet altijd succes. Niet alle 

betrokkenen zullen de maatregelen even wenselijk onthalen.133  

 

6.1.2. Verhoging van de bijdragen 

 
De overheid kan overwegen om de bijdragen van het wettelijk pensioen te verhogen. Een deel van 

het brutoloon van de werknemers wordt doorgestort naar de sociale zekerheid via werkgevers- en de 

werknemersbijdrage.134 De staat heeft de bevoegdheid om deze bijdragen de verhogen. Gezien de 

belastingdruk en loonkost die in België al zeer hoogt ligt in vergelijking met andere landen, is het 

maar de vraag of dit wel degelijk wenselijk is. In vergelijking met de andere Europese landen, houdt 

een Belgische werknemer het minste over van zijn loon. Maar liefst 55,6 procent van ons loon geven 

we aan de staat terwijl het gemiddelde voor de rest van de andere OESO-landen op 36 procent ligt 

(figuur XVI). Het inkomen dat effectief wordt ontvangen bedraagt slechts 44 % van het brutoloon. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

133Van Der Erf, R. (2002).Pensioenen in de Europese Unie: Structuurveranderingen en implicaties voor financiële 
markten. Antwerpen: Maklu. 
134 Art. 38 § 2 en 3 van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid. 
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Figuur XVI - loonlast op het arbeidsinkomen voor 2014135 

 

 

Deze hoge loonlast is te danken aan een hoge werkgeversbijdrage, hoge werknemersbijdrage en een 

hoge ingehouden bedrijfsvoorheffing. De verdeling van deze lasten wordt in bijlage 13 vergeleken 

met andere landen. Een verhoging van de bijdragen is bijgevolg niet echt realistisch omdat dit te veel 

negatieve gevolgen met zich zou brengen. De financiële last zou nog zwaarder worden voor de 

werknemers en werkgevers, waardoor de situatie nog ondraaglijker zou worden. De hoge loonkost 

zorgt voor demotivatie bij mensen om te gaan werken of zorgt ervoor dat mensen in andere landen 

gaan werken waar de loonkost lager zal liggen. Echt gunstig voor de tewerkstelling is dit dus niet. Een 

hogere loonkost kan ook ongunstig zijn voor de concurrentiepositie van België. Landen met een hoge 

loonkost zijn namelijk minder interessant voor buitenlandse ondernemingen om in te investeren.136 

 

De Federale regering heeft recent een beslissing genomen in verband met de bijdragen, de taxshift 

genoemd. Deze maatregel houdt in dat de loonlast verlaagd zal worden, en dus niet verhoogd, zoals 

eerder voorgesteld. De taxshift is een belastingsverschuiving die ervoor zou moeten zorgen dat de 

loonlast verlaagd wordt zodat de werkgeverskosten verlicht worden.137 De vergrijzing heeft ervoor 

gezorgd dat er veel zorgen zijn omtrent de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid, 

pensioenen in het bijzonder. Jobs worden zwaar belast en dreigen onbetaalbaar te worden voor de 

werkgevers. De taxshift houdt een lagere belastingdruk in, wat ervoor moet zorgen dat de 

werkgelegenheid gestimuleerd wordt. Werknemers wegen minder zwaar door op de kosten van de 

                                                           

135 The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016).Taxing Wages 2016. Berlijn: The 
Organisation for Economic Co-operation and Development. 
136 The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016).Taxing Wages 2016. Berlijn: The 
Organisation for Economic Co-operation and Development. 
137 Record Bank. (2015). Taxshift: welke maatregelen en waarom?. Geraadpleegd op 19 februari 2016, via 
https://blog.recordbank.be/nl/artikel/taxshift-welke-maatregelen-en-waarom  

https://blog.recordbank.be/nl/artikel/taxshift-welke-maatregelen-en-waarom
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werkgevers en zullen zelf meer netto overhouden van het brutoloon. Op die manier hoopt men de 

tewerkstelling te stimuleren, zodat de omvang van aantal bijdragers aan de sociale zekerheid 

gestimuleerd wordt, weliswaar tegen lagere bijdrage per persoon. De overheid probeert eigenlijk een 

kettingreactie te veroorzaken. De koopkracht van de werknemers zal stijgen, waardoor men een 

heropleving van de consumptie verwacht. Door de lagere loonlast zal het interessanter worden voor 

buitenlandse ondernemingen om in België te investeren. De verlichting van de kosten van de 

werkgever, de heropleving van de consumptie en de betere concurrentiepositie van België zou 

bevorderlijk zijn voor de ondernemingen, waardoor er meer mensen aangeworven kunnen worden. 

Export groeit, wat opnieuw de werkgelegenheid doet stijgen. De taxshift heeft dus vooral de 

doelstelling om de werkgelegenheid en de concurrentiepositite te verbeteren, maar het is nog maar 

de vraag of de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid verzekerd wordt. Door lagere 

bijdragen ontvangt de regering minder inkomsten per persoon en hoopt men dat dit gecompenseerd 

kan worden door een hogere tewerkstelling. Om het risico van onderfinaciering te verlagen, worden 

er nieuwe inkomsten gehaald uit belastingen die de economische groei minder verstoren:  

 

 Verhoging van de accijnzen op alcohol, diesel en sigaretten; 

 BTW van 21% in plaats van 6% op elektriciteit; 

 Verhoging van de vermogensbelasting via verhoging van de roerende voorheffing.138 

 

Heeft de vergrijzing ervoor gezorgd dat deze taxshift heeft plaatsgevonden? Volgens Luc Coene, 

gouverneur van de Nationale Bank van België, zet de vergrijzing de begroting zwaar onder druk.139 

Doorheen de jaren zijn de loonlasten gestegen tot op het hoogste niveau van alle eurolanden. Dit 

heeft de competitiviteit van de bedrijven aangetast, waardoor de arbeidsparticipatie in België zeer 

laag ligt ten opzichte van de rest van de eurozone. “Het is nochtans dit deel dat de welvaart creëert 

en de lasten draagt”, aldus Coene. De hoge loonkosten wegen volgens hem door op de jobcreatie en 

het groeipotentieel. Een taxshift, zoals de verschuiving van lasten op arbeid naar consumptie, milieu 

en kapitaal, is volgens hem noodzakelijk om weerwerk te bieden tegen de uitdagingen van de 

vergrijzing. Een economische groei is noodzakelijk om de kosten van de vergrijzing op een duurzame 

manier te kunnen opvangen. Het zorgt voor een creatie van jobs en op die manier ontvangt de 

overheid extra inkomsten die gebruikt kunnen worden om de stijgende kosten van de pensioenen en 

                                                           

138 Van Overtveldt, J. (2015). Taxshift: de langverwachte verlaging van lasten op arbeid. Geraadpleegd op 19 
februari 2016, via http://www.n-va.be/nieuws/taxshift-de-langverwachte-verlaging-van-lasten-op-arbeid  
139 Coene, L. (12 februari 2015). Taxshift absoluut nodig. Knack, p. 1. 

http://www.n-va.be/nieuws/taxshift-de-langverwachte-verlaging-van-lasten-op-arbeid
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de gezondheidszorg, veroorzaakt door de vergrijzing, te financieren.140 De link tussen de vergrijzing 

en de taxshift is dus niet ver te zoeken. 

 

De taxshift kan dan wel belangrijk zijn om onder meer de uitdaging van de vergrijzing aan te gaan, 

toch lijken de gepensioneerden de pineut te zijn.141 De maatregelen die de regering neemt om de 

werkgelegenheid te stimuleren, moet namelijk gefinancierd worden via andere belastingen die niet 

zo belangrijk zijn voor de economische groei. Gepensioneerden zijn niet langer actief op de 

arbeidsmarkt en hebben dus geen baat bij de lagere loonlast. De belastingverhogingen op alcohol, 

diesel, sigaretten en elektriciteit hebben daarentegen wel een invloed op de gepensioneerden. Dit 

zijn verhogingen die hard aankomen wanneer je enkel van je pensioen moet leven. Mensen op 

pensioen zullen met andere woorden meebetalen aan de belastingverhogingen die nodig zijn om de 

lagere loonlast voor werkenden en werkgevers te financieren, terwijl enkel de werkenden en 

werkgevers baat hebben bij een lagere loonlast. Toch zullen deze belastingverhogingen toegepast 

worden, aangezien daarnaast enkel de sociale zekerheid nog rest om te bezuinigen. Een verlaging 

van de uitkeringen en de pensioenen zou, sociaal gezien, helemaal onaanvaardbaar geweest zijn.142 

De taxshift kan dus enkele vraagtekens met zich meebrengen, vooral bij bewegingen zoals OKRA, dat 

zich inzet voor de gepensioneerden. De regering lijkt zich hiervan bewust want, in uitvoering van de 

taxshift, heeft het de maandelijkse pensioenuitkeringen opgetrokken. De 168.000 Belgen die na een 

volledige loopbaan een minimumpensioen trekken, zullen dat bedrag met 0,7% zien toenemen. De 

vakbonden zijn hier echter niet zo tevreden mee. “Veel te weinig”, klinkt het. “Het gaat om 8 euro 

per maand, dat is minder dan een aalmoes. Bovendien geldt deze maatregel enkel voor een beperkte 

groep, de overige 1,9 miljoen gepensioneerden blijven in de kou”, zegt ACV-voorzitter Marc 

Leemans.143  

 

6.1.3. Optrekking van de pensioengerechtigde leeftijd 

 
De pensioengerechtigde leeftijd is momenteel 65 jaar. Opdat mensen langer zouden werken en 

bijgevolg langer zouden bijdragen aan de financiering van de sociale zekerheid, kan men dit 

verhogen. De optrekking van de pensioenleeftijd heeft enkele voorstanders zoals bijvoorbeeld het 

                                                           

140 UNIZO. (2015). Vergrijzingskost nog lang niet opgelost. Geraadpleegd op 20 februari 2016, via 
http://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-over-vergrijzingsrapport-vergrijzingskost-nog-lang-niet-opgelost  
141 De Meester, N. (2015). Gepensioneerden zijn de pineut van de taxshift. Geraadpleegd op 20 februari 2016, 
via http://www.okra.be/page?orl=5918&ssn=&lng=1&pge=15872&nws=12447  
142 Peersman, G. (23 februari 2016). De pensioenleeftijd moet nu al omhoog. De Standaard, p. 1. 
143 Anoniem. (28 februari 2016). Pensioenverhoging is minder dan aalmoes. Het Laatste Nieuws, p. 1. 

http://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-over-vergrijzingsrapport-vergrijzingskost-nog-lang-niet-opgelost
http://www.okra.be/page?orl=5918&ssn=&lng=1&pge=15872&nws=12447
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Verbond van Belgische Ondernemingen.144 Zij wijzen erop dat ondanks de stijgende 

levensverwachting, de pensioenleeftijd nog steeds dezelfde is gebleven als vroeger. Ze redeneren dat 

mensen in staat zijn langer te werken, aangezien er verwacht wordt dat ze langer kunnen leven. Een 

logisch gevolg zou zijn dat de pensioenleeftijd mee evolueert met de levensverwachting. Deze 

bevindingen worden dan gecounterd door het feit dat de stress op het werk vrij hoog ligt bij oudere 

werknemers. Genoodzaakt langer moeten werken, kan de nervositeit doen toenemen. Bovendien 

veroorzaakt een verhoging van de pensioenleeftijd problemen voor de zware beroepen. Persoonlijk 

denk ik dat het probleem niet enkel ligt bij de ‘lage’ wettelijke pensioenleeftijd, maar ook te maken 

heeft met de effectieve leeftijd waarop de gemiddelde werknemer de arbeidsmarkt verlaat. Eerder in 

deze masterproef werd het brugpensioen al aangehaald. Werknemers raken sneller opgebrand en 

gaan de arbeidsmarkt vroegtijdig verlaten. In 2010 ligt de gemiddelde uittredingsleeftijd op 59,1 jaar, 

terwijl de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar is. Ik vraag me dan ook af of een verhoging van de 

wettelijke pensioenleeftijd er automatisch voor zal zorgen dat mensen langer zullen werken. Een 

mentaliteitswijziging in verband met vervroegde uittreding lijkt noodzakelijk om dit de 

verwezenlijken. Maatregelen die de overheid kan nemen om vervroegde uittreding te beperken 

komen later nog aan bod.145 

 

De regering bereikte recent een formeel akkoord over de verhoging van de wettelijke 

pensioenleeftijd. De leeftijd wordt opgetrokken tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030.146 Dit zou er 

voor moeten zorgen dat de sociale zekerheid door stijging van de bijdragen meer inkomsten 

ontvangt. Het uitstel van de pensionering zou dan op zijn beurt minder pensioenuitkeringen met zich 

meebrengen. De stijging van de levensverwachting is een andere belangrijke reden voor de 

verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine licht toe: 

“Als je de redenen uitlegt, dan begrijpen de mensen het. Op lange termijn was het systeem niet 

leefbaar en de pensioenen niet betaalbaar. De wettelijke pensioenleeftijd is in 1925 op 65 jaar gelegd, 

toen de gemiddelde levensverwachting 56 jaar was. Als we straks 100 jaar worden, dan is het toch 

niet meer te verantwoorden dat we op 65 met pensioen kunnen.”147 Het pensioensysteem wordt dus 

aangepast aan de huidige levensverwachting. Gert Peersman, Belgisch econoom en hoogleraar aan 

                                                           

144 D’Hoore, P. (2009).De poen van uw pensioen. Gent: Borgerhoff en Lamberigts. 
145 The Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016).Public pensions, ageing and 
employment policies: statistics on average effective age of retirement. Berlijn: The Organisation for Economic 
Co-operation and Development. 
146 Anoniem. (5 juni 2015). Groen licht voor optrekken pensioenleeftijd: we moeten straks werken tot 67 jaar. 
Het Laatste Nieuws, p. 2. 
147 Mouton, A., &De Witte, I. (10 februari 2016). Tegen 2030 zullen 1 op de 10 mensen tot zijn 67ste werken. 
Knack, p. 1. 
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de Universiteit Gent, benadrukt dat de pensioenleeftijd nu al moet omhoog getrokken worden. 

Volgens hem heeft de regering een fout gemaakt om de gerechtigde pensioenleeftijd pas vanaf 2025 

en 2030 naar 66 en 67 jaar te verhogen. De vergrijzingskosten hakken vandaag al in op de begroting. 

Enkel de besparingen van de overheid zijn amper voldoende om de vergrijzingskosten op te vangen. 

Peersman is ervan overtuigd dat de begroting, ondanks de besparingen, steeds achter de feiten aan 

zal lopen en niet zal verbeteren. Hij beweert dat de regering, wil men een sanering van de federale 

begroting mogelijk maken zonder belastingen te verhogen of pensioenen te verlagen, al in deze 

bestuursperiode de wettelijke pensioenleeftijd moet optrekken.148  

 

Toch krijgt deze hervorming veel kritiek. Verschillende oppositiepartijen zijn ervan overtuigd dat een 

verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd niet strookt met de realiteit. Ze zijn van mening dat veel 

oudere werknemers reeds opgewerkt zijn en steeds meer in aanraking komen met 

gezondheidsproblemen. Werknemers en gezinnen zouden op deze manier uitgeperst worden. Vooral 

voor zware beroepen is de loopbaanverlenging een heikel punt. Bacquelaine bevestigt dat sociale 

partners een aantal objectieve criteria zal gebruiken om een lijst van zware beroepen op te stellen, 

met de bedoeling zich te verdiepen in de problematiek van de overgang van het actieve leven naar 

het pensioen voor zware beroepen. Hij staat eist dat het Nationaal pensioencomité nog voor de 

zomer van 2016 een akkoord sluit over de lijst van zware beroepen.149 Zonder dat ze een deel van 

hun pensioen verliezen, zouden de mensen op die lijst vroeger met pensioen kunnen gaan. De 

Minister van Pensioenen countert echter ook de stelling dat werken tot 67 jaar een te grote 

uitdaging is. "Mensen doen soms alsof langer werken tot meer burn-outs zal leiden, maar dat is onzin. 

Ik heb veel burn-outs gezien, toen ik huisarts was. Die hebben niets met het werk te maken. Het gaat 

om zaken die zich opstapelen: problemen in het privéleven, financiële problemen en, ja, misschien ook 

problemen op het werk. De gemiddelde leeftijd voor een burn-out is 45 jaar, geloof ik. We kunnen de 

mensen toch niet vanaf hun 45ste met pensioen sturen." Een ander argument voor de afkeuring van 

deze hervorming, is de grote groep werklozen. Door deze maatregel zouden maar liefst 650.000 

werkzoekenden langer moeten wachten op een job. Ook bij de werknemers zelf is het optrekken van 

de pensioenleeftijd niet echt populair. Ondanks het feit dat werknemers zich ervan bewust zijn dat er 

te weinig vijftigplussers aan het werk zijn, vinden ze de verhoging van de pensioengerechtigde 

leeftijd geen optie. In opdracht van Tempo-Team werd er een bevraging gedaan bij een 

representatieve steekproef van duizend werknemers. 63% vindt dat er meer vijftigplussers aan de 

slag moeten gaan, maar slechts 25% is akkoord met een optrekking van de wettelijke 

                                                           

148 Peersman, G. (23 februari 2016). De pensioenleeftijd moet nu al omhoog. De Standaard, p. 1. 
149 Bollen, N. (10 april 2016). Uitzonderingen op hogere pensioenleeftijd voor zomer bekend. De Tijd, p. 1. 
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pensioenleeftijd. Andere oplossingen zoals deeltijds werk, flexibele uren en taken aangepast aan 

leeftijd zijn daarentegen wel in trek bij de vijftigplussers. Dat de meerderheid van de vijftigplussers 

voorstander is van een verplichte quota van oudere werknemers in bedrijven, is ook een opvallende 

vaststelling. De maatregel om langer te werken, waar het hier toch vooral om gaat, is echter geen 

populaire oplossing voor de aanpak van vergrijzing.150  

 

6.1.4. Verstrenging voorwaarden voor vervroegd pensioen 

 

Iedereen weet dat de werkzaamheid van 50-plussers in België te laag ligt. Als gevolg van de 

vergrijzing en ontgroening zullen steeds minder actieve mensen instaan voor de financiering van een 

voortdurend stijgend aantal gepensioneerden. Vervroegde pensionering is één van de oorzaken 

hiervan en dat zorgt ervoor dat de kosten van de pensioenen behoorlijk oplopen. In 2012 was een 

loopbaan van 35 jaar vereist om het recht op vervroegd pensioen te kunnen hebben, op voorwaarde 

dat een leeftijd van 60 jaar reeds bereikt werd. Om het tekort aan arbeidskrachten te pareren, heeft 

de regering zowel de intredeleeftijd als de loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen 

opgetrokken. Figuur XVII geeft de evolutie van deze hervormingen weer.151 

 

 

Figuur XVII - evolutie pensioenhervorming, leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor België152 

 

 

Tussen 2013 en 2016 is de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen jaarlijks met een half jaar 

verhoogd. In 2017 wordt dit gebracht op 62,5 jaar en vanaf 2018 wordt er een leeftijd van 63 jaar 

vereist (zie ook bijlage 14). Ook de loopbaanvoorwaarden worden aanzienlijk strenger. Vanaf 2019 

                                                           

150 Werknemers zien verhoging wettelijke pensioenleeftijd niet zitten. (2013). Geraadpleegd op 17 maart, via 
http://www.jobat.be/nl/artikels/werknemers-zien-verhoging-wettelijke-pensioenleeftijd-niet-zitten/ 
151 Sels, Luc., Herremans, W., &Braes, S.(2012). De eindmeet in zicht? Impact van de pensioenhervorming op de 
begunstigden voor een vervroegd pensioen. Leuven: Acco. 
152 Sels, Luc., Herremans, W., &Braes, S.(2012). De eindmeet in zicht? Impact van de pensioenhervorming op de 
begunstigden voor een vervroegd pensioen. Leuven: Acco. 
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zijn 42 loopbaanjaren vereist om vervroegd te mogen uittreden. Om de personen met uitzonderlijk 

langere loopbanen niet te discrimineren, zijn de voorwaarden van vervroegde uittreding voor 

desbetreffende personen soepeler gemaakt.  

 

Ook het brugpensioen kan aangepakt worden. Brugpensioen is eigenlijk een vorm van 

werkloosheid.153 We spreken van conventioneel brugpensioen als iemand wordt ontslagen en naast 

zijn werkloosheidsuitkering aanvullende maandelijkse vergoedingen krijgt van zijn voormalige 

werkgever. Daarvoor moet voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden. Het brugpensioen is dus eigenlijk 

ook een vorm van vervroegde pensionering, maar gaat dan wel gepaard met herstructureringen van 

een bedrijf, terwijl vervroegd pensioen eerder onafhankelijk is van herstructureringen. Vandaag kan 

een werknemer vanaf 55 jaar al met brugpensioen. De regering-Michel heeft beslist dat de 

minimumleeftijjd voor het conventioneel brugpensioen vanaf 2017 verhoogd zal worden naar 60 

jaar. Hierdoor komen de voorwaarden voor het brugpensioen dichter in de buurt bij het stelsel van 

het vervroegd pensioen. Een andere manier om het pensionering tegen te gaan is de kost van het 

brugpensioen voor de werkgever te verhogen. Werkgevers die het brugpensioen toepassen, moeten 

dan een hoge RSZ-bijdrage betalen bovenop de bedrijfstoeslag die ze aan de ex-werknemer 

toekennen. De werkgever is hiertoe verplicht tot op het moment dat de werknemer 65 jaar is en 

effectief met pensioen gaat, waardoor ze ontmoedigd worden werknemers met brugpensioen te 

laten gaan. Met deze maatregelen probeert men mensen langer aan het werk te houden. Het is de 

bedoeling dat door deze verstrenging het brugpensioen en vervroegde pensionering zal uitdoven 

met de hoop het aantal gepensioneerden de komende jaren te doen dalen. Hiervoor zal natuurlijk 

ook een mentaliteitswijziging, wat inhoudt dat werkgevers en werknemers vertrouwen hebben in het 

feit dat het mogelijk is om tot de wettelijke pensioenleeftijd actief te blijven, noodzakelijk zijn.154 

 

Met de aanpassingen van de voorwaarden voor het vervroegd pensioen probeert men Europa bij te 

benen op het vlak van participatie van de ouderen. De hervormingen moeten ervoor zorgen dat, 

door de stijgende participatie, de performantie en de financiering van het sociaal systeem 

gegarandeerd zullen worden. Of deze doelstelling wel degelijk zal bereikt worden, kan men niet 

verzekeren. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie heeft dit proberen te voorspellen aan de hand 

van een steekproef. Dit onderzoek speelde zich af in 2012. Op basis van een steekproef van 

werknemers die in 2007 vervroegd met pensioen gegaan zijn, werd er nagegaan wat de potentiële 
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impact zou kunnen zijn van de pensioenhervormingen. Deze pensioenhervormingen bevatten 

bovenstaande verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen. Deze stonden toen al ter 

discussie. Een populatie die in het verleden op vervroegd pensioen is gegaan werd onderzocht met 

als doelstelling te voorspellen of desbetreffende personen, op basis van de nieuwe criteria van het 

vervroegd pensioen, nog steeds in aanmerking zouden komen voor een vervroegd pensioen. Het 

resultaat was dat ongeveer 5% van de mannen en vrouwen die in 2007 vervroegd met pensioen 

gegaan zijn, op basis van de nieuwe regelgeving van 2016, niet meer in aanmerking zouden komen 

voor vervroegde pensionering. Ze zouden dus niet in staat zijn om voldoende loopbaanjaren te 

verzamelen, waardoor ze pas op pensioen kunnen gaan vanaf ze de wettelijke pensioenleeftijd 

hebben bereikt. De andere 95% zou daarentegen wel nog in staat zijn onder de nieuwe voorwaarden 

voldoende loopbaanjaren te verzamelen, zodat ze met vervroegd pensioen kunnen gaan. Bijna 60% 

van de werknemers die 2007 vervroegd pensioneerden zouden zelfs op dezelfde leeftijd met 

pensioen kunnen gaan. De andere 40% zou, op basis van de nieuwe criteria, enkele jaren langer 

actief moeten blijven voordat ze in aanmerking kunnen komen voor het vervroegd pensioen. De 

intredeleeftijd in het pensioen volgens de nieuwe regelgeving werd eveneens onderzocht. De 

resultaten toonde aan dat het aantal personen die in 2007 op een bepaalde leeftijd met vervroegd 

pensioen zijn gegaan, volgens de nieuwe regelgeving schaarser zou intreden tot het pensioen voor 

diezelfde leeftijd. De gemiddelde leeftijd van het vervroegd pensioen zou dus toenemen. In bijlage 15 

kunnen de figuren geraadpleegd worden die het effect van de nieuwe regelgeving weergeven.155  

 

Op basis van de steekproef kan dus vastgesteld worden dat vervroegd pensioen voor de ruime 

meerderheid nog steeds mogelijk zal zijn onder die nieuwe voorwaarden. Toch zou 5% van de 

bestudeerde generatie hier niet meer toe in staat zijn en 40% zou de vervroegde pensionering met 

enkele jaren moeten uitstellen. De hervormingen garanderen dus niet noodzakelijk een afbouw van 

het aantal gepensioneerden. Toch kunnen heel wat werknemers zichzelf verplicht zien om enkele 

jaren langer te werken, waardoor de hervormingen wel degelijk kunnen bijdragen aan de 

werkzaamheidsgraad van 55-plussers. Nauurlijk wordt dit onderzoek ook blootgesteld aan enkele 

onderzoeksbeperkingen waardoor de resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

moeten worden. De nieuwe generaties gaan bijvoorbeeld hun marktintrede uitstellen met het gevolg 

dat de lange loopbanen wellicht een beetje overschat worden voor de toekomstige 
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gepensioneerden. Er bestaat ook onzekerheid omtrent de conjunctuur, terwijl deze de jobcreatie en 

dus ook de werkzaamheid sterk beïnvloedt.156  

 

De vakbonden zijn echter niet zo overtuigd van de wijziging ban de voorwaarden voor vervroegd 

pensioen. De drie vakbonden trekken naar het Grondwettelijk Hof om deze pensioenhervormingen 

te laten vernietigen. Volgens de bonden creëren ze een sociale achteruitgang van het recht op 

sociale zekerheid. Bovendien worden vrouwen veel harder getroffen dan mannen, zeggen ze, en dat 

is discriminatie. ABVV-pensioenspecialist Jef Maes: “Vrouwen lijden beduidend meer onder de nieuwe 

maatregelen. De meeste vrouwen hebben slechts een loopbaan van 36,6 jaar. Veel vrouwen gingen 

enkele jaren niet werken om voor hun gezin te zorgen. Op dat moment wisten ze niet dat dat 

gevolgen zou hebben voor hun pensioenleeftijd. Tijdskrediet zou minder dan nu meetellen voor de 

pensioenloopbaan, en net vrouwen hebben daar traditioneel het meest gebruik van gemaakt.” Toch 

is Daniel Bacquelaine er vrij gerust in. Hij zegt dat de maatregelen ervoor zorgen dat mensen langer 

werken, en er dus net een hoger pensioen verkregen wordt. Volgens hem is dit vooral voor de 

vrouwen een voordeel. De kans dat vrouwen in armoede eindigen door een te laag pensioen 

vermindert met deze maatregelen. Bovendien zullen de pensioenen ook betaalbaarder gemaakt 

worden. “Dit is toch geen sociale afbraak?”, zegt Bacquelaine.157 

 

6.1.5. Ambtenaren spelen voordelen kwijt 

 
De regering heeft als doelstelling om de verschillende pensioenstelsels in ons land op elkaar af te 

stemmen. Het gevolg is dat de regering enkele gunstregimes voor de ambtenarenpensioenen zal 

afbouwen. De studiejaren van ambtenaren zullen op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren 

voor de berekening van het pensioen.158 Dit betekent dat ambtenaren langer zullen moeten werken 

om tot een volledig pensioen te komen. Ambtenaren hebben wel de mogelijkheid om, net als 

werknemers, hun studiejaren tegen betaling toch te laten meetellen als gewerkte jaren. De 

zogenaamde ‘preferentiële tantièmes’ worden afgebouwd. Dit wilt zeggen dat de gewerkte jaren van 

ambtenaren niet meer zwaarder doorwegen dan bij werknemers. Ook het ziektepensioen zal 
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verdwijnen.159 Ambtenaren worden niet meer automatisch op ziektepensioen geplaatst indien ze na 

hun 60ste verjaardag 365 dagen ziekteverlof hebben opgebruikt. Bovendien zal er ook voorkomen 

worden dat ambtenaren aan het einde van hun loopbaan nog snel statutair benoemd worden. Bij 

statutaire benoeming geniet men namelijk van nog meer voordelen. Minister Bacquelaine hoopt 

deze hervormingen tegen 2017 rond te hebben. De vakbonden zijn echter niet warm voor deze 

hervormingen. Zij vrezen dat de ingrepen zullen zorgen voor een vermindering van het 

ambtenarenpensioen. Door het aanpakken van de diplomabonificatie en de voorkeurstantièmes, 

riskeren sommige ambtenaren veel langer te moeten werken dan enkel de twee of drie jaar extra. 

Door deze hervormingen kan het zijn dat bijvoorbeeld een kleuterleidster zeven jaar langer zal 

moeten werken om tot hetzelfde pensioen te komen. Dit zal zeer moeilijk zijn om vol te houden. “De 

omvang van het verlies hangt af van het type loopbaan, maar je moet niet ontkennen dat er 

pensioenverlies is”, meent voormalig minister van pensioenen Frank Vandebroucke.160 NV-A-

voorzitter Bart De Wever is het niet eens met de kritiek. Volgens hem klopt het niet dat de 

ambtenarenpensioenen zullen verminderen. “Iedereen zal langer moeten werken voor zijn pensioen. 

Iedereen zal een pensioen hebben dat minstens op de hoogte is van wat hij nu heeft, en zelfs iets 

meer op de lange termijn. Feit is wel dat we allemaal een beetje langer zullen moeten werken voor 

ons pensioen."161 

 

6.1.6. Pensioenuitkeringen verlagen 

 
Een andere mogelijkheid is de verlaging van de uitkeringen van het pensioen.162 Het lager aandeel 

actieve mensen die bijdragen betalen, zou gecompenseerd kunnen worden door de uitkeringen van 

de pensioenen te verlagen. Een verlaging van de pensioenuitkeringen kan de mensen stimuleren om 

langer aan het werk te blijven, zodat het pensioenbedrag naar een hoger niveau getild kan worden. 

Deze maatregel is echter niet altijd aangewezen aangezien de wettelijke pensioenen reeds aan de 

lage kant zijn. In 2014 zaten maar liefst 12,9% van de gepensioneerden in een situatie van 

armoederisico.163 Men loopt een armoederisico indien het equivalent beschikbaar inkomen lager ligt 

                                                           

159 Anoniem. (10 april 2016). Ambtenaren zullen geen ziektedagen meer kunnen opsparen tot het einde van 
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dan de armoededrempel. Een vermindering van de huidige pensioenbedragen zal alleen maar tot 

gevolg hebben dat ouderen vaker blootgesteld worden aan armoede. Toch zullen, volgens professor 

emeritus Jef Vuchelen en beleggingsadviseur Mark Scholliers, de komende jaren de pensioenkosten 

zo sterk stijgen dat de overheid niet anders kan dan de pensioenuitkeringen te verlagen. "De 

vergrijzingsbom is nog altijd niet ontmijnd", luidt het.164 België kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de 

uitkeringen te verlagen indien men vervroegd met pensioen gaat. Bijgevolg zal de uitkering voor 

vervroegd pensioen lager liggen dan de uitkering die verkregen zal worden wanneer tot de 

pensioneringsleeftijd gewerkt wordt. Hoe groter deze reductie is, hoe groter de stimulans zal zijn om 

pensionering uit te stellen tot wettelijke pensioenleeftijd bereikt is. De financiële situatie van de 

overheid kan via deze weg op twee manieren verbeterd worden. Lagere pensioenuitkering voor 

personen die met vervroegd pensioen gaan en hogere inkomsten door diegenen die gestimuleerd 

worden om langer te werken. Toch bestaat er hier geen zekerheid over. De uitgaven kunnen namelijk 

ook negatief beïnvloedt worden omdat deze pensioenhervorming als gevolg kan hebben dat de 

uitkeringen ook hoger zullen zijn voor mensen die langer werken dan de gerechtigde 

pensioenleeftijd.165  

 

6.1.7. Puntensysteem en deeltijds pensioen 

 
De regering-Michel overweegt om, ten laatste in 2030, een puntensysteem in te voeren. Dit zou als 

gevolg hebben dat de berekening van pensioenen gewijzigd wordt. Mensen kunnen dan punten 

verzamelen naargelang men langer werkt en naargelang de hoogte van het loon. Wie geen volledig 

jaar voltijds werkt, krijgt geen volledig punt. Wie meer werkt, of verdient, krijgt meer dan een punt. 

Een punt komt overeen met een bepaald budget in euro. Het basisprincipe is heel eenvoudig: Hoe 

langer je werkt en hoe meer je verdient, hoe hoger je pensioen dus zal zijn.166 De rode draad achter 

deze potentiële pensioenhervorming is dat langer werken meer zou moeten opleveren. De bedoeling 

is dat mensen die een volledige loopbaan gewerkt hebben daarvoor ook beter beloond worden. Het 

komt er op aan om tegen het einde van je carrière zo veel mogelijk punten te verzamelen. Dit 

puntensysteem zou er in principe voor moeten zorgen dat mensen gestimuleerd worden om langer 

te werken. Het grote voordeel van dit systeem is dat elke persoon, op ieder uur van de dag, de 

opgebouwde pensioenpunten op de voet zal kunnen volgen. De bedoeling van deze transparantie is 

dat mensen vaak in contact komen met dit systeem, zodat ze beseffen dat het belangrijk is om langer 
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te werken. “Als je vervroegd stopt, zie je meteen wat voor drastische gevolgen dat heeft voor je 

pensioen. We belonen tegelijkertijd de mensen die langer wil werken met extrapunten.”, klinkt het. 

Het puntensysteem zou dan de basis vormen, maar er kan ook van afgeweken worden. Zware 

beroepen zouden bijvoorbeeld een bonus verkrijgen bovenop de verworven punten. Hoe het 

puntensysteem gedetailleerd in zijn werking zal gaan, kan geraadpleegd worden in bijlage 16.167 

 

Pensioenminister Bacquelaine wil ook een prioriteit maken van de invoering van het deeltijds 

pensioen. Het deeltijds pensioen is een voorstel van de pensioencommissie, onder leiding van 

gewezen sp.a-minister Frank Vandenbroucke. Dit houdt in dat je gedeeltelijk je pensioen kan 

opnemen, terwijl je toch nog aan het werk bent. Ouderen zouden dan een paar dagen van de week 

deels op rust zijn, terwijl ze de rest van de week toch nog gaan werken. Dit betekent dat je een deel 

van je pensioen opneemt, maar tegelijk blijft werken om verder je pensioen op te bouwen. Men zou 

het deeltijds pensioen dan kunnen opnemen vanaf de leeftijd waarop vervroegd pensioen toegelaten 

is. Deeltijdse tewerkstelling biedt eigenlijk kansen op extra pensioenrechten. Dit zou het werken voor 

oudere mensen aantrekkelijker moeten maken en als hefboom moeten dienen om de werkzaamheid 

te vergroten. Bovendien zou de invoering van het puntensysteem de deur open zetten voor het 

deeltijds pensioen. Ondanks het feit dat je deels op rust bent kan je toch nog punten verzamelen 

door enkele dagen te werken. Een ander voordeel van het deeltijds pensioen is dat men de 

mogelijkheid krijgt om te wennen aan het idee dat er langer gewerkt moet worden. Mensen hebben 

de vrije keuze om hun deeltijds pensioen op te nemen en kunnen vervolgens zelf op zoek gaan naar 

een betere balans tussen werk en vrije tijd. Het deeltijds pensioen maakt het mogelijk om je 

loopbaan naar eigen welbehagen te plannen. Het is dus eigenlijk een alternatief voor mensen die de 

arbeidsmarkt volledig zouden verlaten. Natuurlijk zijn er ook enkele tegenargumenten. Er zijn 

bijvoorbeeld al zoveel uitstapsystemen mogelijk gemaakt, dat het deeltijds pensioen enkel een 

succes zou zijn indien andere uitstapregelingen afgebouwd worden. Bovendien mag het ook niet de 

bedoeling zijn dat werkgevers gaan profiteren en herstructureren op de kap van de overheid. Het 

deeltijds pensioen zou ook kunnen zorgen voor een stijging van de begrotingskosten. Mensen die 

normaal toch al langer gewerkt zouden hebben dan de pensioenleeftijd, krijgen door deze 

hervorming al een deel van hun pensioen uitbetaald. De sociale zekerheid heeft dan tijdelijk meer 

uitgaven dan oorspronkelijk het geval zou zijn. Het deeltijds pensioen verdient dus zeker de nodige 
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aandacht in de toekomst, maar het zal toch ook nog niet meteen voor morgen zijn. Voordat men 

deze hervorming kan toepassen, moet men eerst de sociale en financiële leefbaarheid verzekeren.168 

 

6.1.8. Wijziging financieringsmethode van pensioenen 

 
Omwille van de ongunstige verhouding tussen de actieve en de gepensioneerde personen, heeft de 

vergrijzing voornamelijk een negatieve impact op het repartitie- of omslagstelsel.169 De eerste pijler is 

gebaseerd op repartitie en staat door de draaglast van de wettelijke pensioenen enorm onder druk. 

De tweede en derde pijler zijn gebaseerd op kapitalisatie en lijken beter bestand te zijn tegen de 

demografische en sociale uitdagingen. Een wijziging in de financieringsmethode van de 

pensioenpijlers zou dus aangeraden kunnen zijn. Een omvorming van de eerste pijler naar een 

kapitalisatiestelsel lijkt een beetje te drastisch omdat de solidariteit tussen verschillende generaties 

op deze manier zal wegvallen.170 De overheid kan daarentegen wel proberen om de tweede en derde 

pijler, gebaseerd op het kapitalisatieprincipe, aan te moedigen. De voorbije jaren is de uitbouw van 

het driepijlersysteem niet echt van harte gegaan.171 De eerste pijler staat zwaar onder druk terwijl de 

tweede en derde pijler stagneren. Er is nog ruimte om de aanvullingen op het wettelijk pensioen op 

te bouwen zodat de overheid voor een deel ontlast kan worden in de financiering van pensioenen. 

De belastingopbrengsten verkregen via het kapitalisatiestelsel zouden bijvoorbeeld op de beurs 

belegd kunnen worden. Aangezien het rendement op de beurs hoger ligt dan het rendement dat het 

repartitiestelsel genereert, zouden er minder sociale zekerheidsbijdragen voor pensioenen nodig zijn 

om de uitkeringen te betalen dan dat er oorspronkelijk nodig waren.172 Bijgevolg zou dit ook zorgen 

voor een betere spreiding van de risico’s over de verschillende pensioenpijlers. Het demografisch 

risico dat gepaard gaat met de eerste pijler kan gereduceerd worden terwijl de tweede en de derde 

pijler meer blootgesteld zullen worden aan de financiële risico’s. De omvorming van de financiering 

van de pensioen heeft dus het potentieel om de pensioenen beter te beschermen tegen de 

demografische uitdagingen.173 Er moet wel op toegekeken worden dat de verantwoordelijkheid voor 
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de opbouw van het pensioen niet volledig naar de werkgever en het individu wordt verschoven. Het 

wettelijk pensioen moet een basispensioen vormen dat ouderen beschermt tegen de armoede. Het 

vrijwaren van de levenstandaard na de pensionering dient dan via de tweede en derde pijler 

verwezenlijkt te worden.174  

 

Deze wijziging van financiering kan in de praktijk een stap in de goede richting zijn, toch kan dit ook 

gepaard gaan met enkele problemen.175 Zo kan bijvoorbeeld de solidariteit tussen generaties 

verkleind worden of zullen sommige mensen, door het financieel risico dat inherent verbonden is aan 

een kapitalisatiestelsel, minder opbrengsten genieten dan met het huidige repartitiestelsel. Een 

ander nadeel is dat de tweede en derde pijler niet voor elke werknemer toegankelijk is. Bepaalde 

sectoren of werkgevers stellen geen aanvullend pensioen ter beschikking, waardoor sommige 

werknemers zich niet van een aanvullend pensioen kunnen voorzien. De toekenning van een grotere 

verantwoordelijkheid naar de werkgevers en het individu kan ervoor zorgen dat sommige 

werknemers uit de boot vallen. De herschikking van verantwoordelijkheden is een haalbare en 

realistische oplossing, op voorwaarde dat elke werknemer de mogelijkheid heeft om zich te richten 

tot de tweede en derde pijler. Het is maar de vraag hoe men dit kan verwezenlijken. De overheid kan 

bijvoorbeeld de werkgevers verplichten om een aanvullend pensioen te voorzien voor hun 

werknemers. In Nederland hebben ze dit toegepast en dit was zeer succesvol. Ongeveer 90% van de 

werknemers had een aanvullend pensioen opgebouwd binnen de onderneming of bedrijfstak. Een 

andere mogelijkheid is het creëren van een groter bewustzijn bij de sociale partners over de 

voordelen en de noodzaak van een aanvullend pensioen. Een gerichte, doeltreffende en financiële 

educatie van zowel werkgevers als werkgevers kan ervoor zorgen dat de dekkingsgraad van de 

tweede en derde pijler zal stijgen.176 

 

  

6.1.9. Impact van pensioenhervormingen op de productiviteit 

 
De Universiteit van Maastricht onderzocht de mogelijke effecten van pensioenhervormingen op de 

productiviteit van de oudere werknemers. Dit is een onderzoek dat is uitgevoerd in Nederland. 
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Aangezien de hervormingen in Nederland van gelijke aard zijn dan de pensioenhervormingen van 

België, maak ik de assumptie dat de resultaten van dit onderzoek veralgemeend kunnen worden naar 

België. De resultaten tonen aan dat mensen die geconfronteerd worden met verstrengde 

pensioenrechten minder gelukkig zijn met hun baan en vaker depressief zijn. Deze indicatoren zijn 

vaak gecorreleerd met de inzet van werknemers op hun werk. Indien dit na enkele jaren niet is 

verdwenen, kan er op lange termijn een negatief effect op de productiviteit van oudere werknemers 

verwacht worden. De hervormingen van het pensioensysteem houden geen rekening met de 

negatieve effecten op de mentale gezondheid van de werknemers. Het gevolg kan zijn dat de 

positieve verwachtingen van een toegenomen arbeidsparticipatie overschat kunnen worden. 

Daarnaast zal de toename van depressieklachten mogelijk leiden tot hogere gezondheidsuitgaven. 

De voordelen van pensioenhervormingen zouden dus beduidend lager kunnen zijn dan men 

oorspronkelijk zou verwachten. Het lijkt noodzakelijk dat een effectief beleid zich niet enkel richt op 

een verstrenging van het pensioen, maar ook de nodige aandacht moet blijven geven aan de 

motivatie van de oudere werknemers op het werk.177 

 

De negatieve effecten van de pensioenhervormingen op de productiviteit kan zeer schadelijk zijn 

voor de werkgevers. Ze zullen initiatieven moeten nemen om werknemers gemotiveerd te houden 

op het werk. Een belangrijke activiteit die de motivatie en de productiviteit van oudere werknemers 

stimuleert, zijn trainingen. Trainingsparticipatie kan het plezier, en dus ook de motivatie, op het werk 

verhogen. Dit in combinatie met de toegenomen kennis en vaardigheden zou de productiviteit 

normaliter moeten verbeteren. Het probleem is dat de kosten van trainingscursussen vrij hoog zijn. 

Voordat men zal investeren in scholing, zal men eerst kijken naar de omvang van werkenden die 

bijscholing nodig hebben. Er kan dus verwacht worden dat enkel grote ondernemingen in staat zijn 

om trainingen te voorzien. Kleine organisaties hebben minder mogelijkheden om de ontmoedigende 

effecten van een gewijzigd pensioensysteem te compenseren. Bijgevolg kan er verwacht worden dat 

de daling van de tevredenheid en de productiviteit, veroorzaakt door pensioenversoberingen, groter 

zal zijn voor werknemers die werkzaam zijn in kleinere organisaties.178 

 

 

                                                           

177 Montizaan, R.(2011).De effecten van pensioenversoberingen op productiviteit en arbeidsmarktparticipatie. 
TPEdigitaal, 5(2), 20-35.  
178 van Loo, J., de Grip, A., &Montizaan, R.(2005). Active Aging bij Overheid en Onderwijs. Maastricht: 
Researchcentrum onderwijs en arbeidsmarkt.  
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6.2. Initiatief kan ook van de bedrijven zelf komen 

6.2.1. Demografiefonds 

 

De regering kan dan wel nadenken over mogelijke pensioenhervormingen of over de optrekking van 

de pensioenleeftijd, bedrijven weten dat dit niet alles oplost. Veel werknemers zijn fysiek en mentaal 

niet meer capabel om actief te blijven. Het is dus niet ondenkbaar dat ook de bedrijven zich gaan 

inzetten om oudere werknemers langer aan het werk te houden. In de chemiesector, in ons land 

goed voor zo’n 1000 bedrijven, proberen ze de oudere werknemer op een comfortabele manier naar 

hun pensioen te loodsen. Hiervoor maken ze gebruik van een demografiefonds. De drie vakbonden 

van de chemiefederatie kwamen overeen dat de werkgevers maandelijks, voor elke werknemer, 

0,15% van het brutoloon zullen opzijzetten. Op die manier haalt het fonds jaarlijks 7 miljoen euro op 

en dat geld zal vervolgens terugvloeien naar de werkvloer onder de vorm van projecten die langer 

werken draaglijker maken. Deze projecten kunnen verschillende vormen aannemen, gaande van een 

compensatie van het loonverlies van een oudere werknemer door werkverlichting tot een 

fitnessabonnement of gratis fruit. Want wie langer moet werken, moet natuurlijk ook langer gezond 

blijven. Het fonds kan een antwoord bieden op de gezondheidskwalen en burn-outs van 55-plussers. 

Elk bedrijf heeft dan wel de verplichting om een bijdrage te betalen, maar het heeft ook een grote 

vrijheid om dat geld opnieuw te gebruiken, zodat het leven van ouder personeel aangenamer 

gemaakt kan worden. Niet enkel herscholing en verzachtende werkomstandigheden kunnen hier een 

onderdeel van zijn, ook originele activiteiten zoals yogalessen behoren tot de mogelijkheden. 

Minister van Werk Kris Peeters en Frederik Anseel, arbeidspsycholoog aan Universiteit Gent, zijn 

verheugd met het demografiefonds. “Vorming en opleiding zijn dé sleutel tot duurzame inzetbaarheid 

van werknemers. In de chemie voegen ze nu de daad bij het woord. Ik hoop dat dit de rest zal 

inspireren. Door systematisch geld in het fonds te stoppen, kom je tot structurele maatregelen. 

Werknemers preventief een gezonde levensstijl aanpraten is ook een pluspunt. Dat werkt beter dan 

achteraf problemen te verhelpen. Alleen mag het natuurlijk niet de bedoeling zijn om ze eerst naar de 

fitness te sturen om te ontspannen om daarna nog eens wat meer werk op de plank te leggen.” Het 

initiatief van de chemiesector is dus duidelijk een mooi voorbeeld voor de ander sectoren en 

bedrijven, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alle sectoren zijn zo winstgevend als de 

chemiesector, waardoor het moeilijker kan zijn om extra geld voor het fonds vrij te maken.179 

                                                           

179 Anoniem. (9 februari 2016). Chemiesector richt als eerste fonds op om mensen langer aan het werk te 
houden. Het Laatste Nieuws, p. 1. 



 

 

66 

 

6.2.2. Demotie 

 

Om de arbeidsdeelname van ouderen te verlengen, kan demotie geïntroduceerd worden.180 Het idee 

is dan dat er een al dan niet vrijwillige overstap naar een lagere functie zou zijn. Werknemers 

verdienen het meest in de laatste fase van hun loopbaan. Omdat ze dan het meest verdienen, wordt 

er veel van hen verwacht. De verwachtingen zijn soms te hoog, met stress en burn-out tot gevolg. 

Oudere werknemers die demotie ondergaan zullen hun salaris zien dalen. De loonkosten van 

ouderen komen dan beter overeen met hun, veronderstelde, lagere productiviteit. De functiehoogte 

en de salarishoogte wordt aangepast aan de waarde voor de organisatie. Demotie kan op die manier 

zorgen voor een win-win-winsituatie voor de werknemer, de werkgever en de sociale zekerheid.181 

Door de lagere functie en het lager salaris ligt de oudere werknemer minder onder druk. Het 

voordeel van de werkgever is dat het loon van de oudere werknemer aangepast is aan de, in de ogen 

van veel werkgevers, lagere productiviteit terwijl de kennis en ervaring in het bedrijf gehouden 

wordt. Dit zou het voor de werkgever aantrekkelijker moeten maken om oudere werknemers langer 

in de organisatie te houden, wat op zijn beurt weer voordelen biedt voor de oudere werknemer. Ten 

slotte wordt er verondersteld dat ook de sociale zekerheid zich in een betere situatie zal bevinden. In 

plaats van pensioenen uit te keren aan ouderen die het bedrijf verlaten hebben, blijven ze bijdragen 

innen aan ouderen die langer actief blijven. Verschillende auteurs benadrukken dat de demotie ook 

bevorderlijk is voor de solidariteit tussen verschillende generaties. De werknemers die demotie 

ondergaan hebben minder het gevoel dat ze overbetaald worden. Anderzijds hebben collega’s die 

niet onderhevig zijn aan demotie minder het gevoel dat ze onderbetaald worden. Bovendien zouden 

die laatste meer geprikkeld zijn om te investeren in hun expertise, met de bedoeling demotie te 

ontwijken. In het kader van ouderen langer aan het werken te houden, lijkt demotie dus zeker een 

middel voor bedrijven om vergrijzing aan te pakken. “Een stap terug is een stap vooruit.”182  

 

Het risico bestaat dat er een negatieve connotatie en een controversiële sfeer rond demotie 

ontwikkeld wordt. Oudere mensen kunnen geconfronteerd worden met het beeld van statusverlies. 

De Universiteit van Tilburg onderzocht de korte en middellange termijn effecten van demotie op 

                                                           

180 Josten, E. J. C., &Schalk, R.(2009).Korte en middellange termijn effecten van demotie op werknemers. Tilburg: 
Universiteit van Tilburg. 
181 Demotie: de oplossing voor de vergrijzing en betaalbaarheid van pensioenen?. (2014). Geraadpleegd op 28 
januari 2016, via http://www.jobat.be/nl/artikels/demotie-de-oplossing-voor-de-vergrijzing-en-betaalbaarheid-
van-pensioenen/  
182 Emans, B. (2015). Commotie over demotie. Werk geven, 1, 18-19. 

http://www.jobat.be/nl/artikels/demotie-de-oplossing-voor-de-vergrijzing-en-betaalbaarheid-van-pensioenen/
http://www.jobat.be/nl/artikels/demotie-de-oplossing-voor-de-vergrijzing-en-betaalbaarheid-van-pensioenen/
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werknemers.183 Als men demoties vergeleek met horizontale functieveranderingen, bleek dat 

demoties de tevredenheid van werknemers significant verminderen. Dit kan te wijten zijn aan 

statusverlies, maar ook door het feit dat de nieuwe, lagere functie minder aantrekkelijk en uitdagend 

is. Anderzijds verminderen neerwaartse functieveranderingen wel de gevoelens van uitputting, op 

voorwaarde dat de nieuwe functie inderdaad lichamelijk minder belastend is. Deze vermindering van 

gevoelens van uitputting zal echter, volgens het onderzoek, geen positieve invloed hebben op de 

tevredenheid op het werk. Een lagere functie die beter is voor de gezondheid zal er per definitie niet 

voor zorgen dat oudere werknemers meer tevreden zullen zijn. De onderzoekers hebben er wel op 

benadrukt dat er geen rekening werd gehouden met de aanloop naar demotie. Zo gaan ze ervan uit 

dat vrijwillige demotie of een goede aanpak van de werkgever wel degelijk positieve effecten kan 

hebben op de tevredenheid, maar dit werd niet opgenomen in het onderzoek. Desondanks kan men 

afleiden dat er rekening moet gehouden worden met de tevredenheid van de werknemers alvorens 

demotie toe te passen.184 Er moet een cultuur gecreëerd worden waarin demotie als maatschappelijk 

aanvaardbaar wordt gezien. De negatieve connotatie met ‘verlies’ en ‘afgeven’ moet omgezet 

worden naar een positief en vanzelfsprekend verhaal. Om de houding van werknemers ten opzichte 

van demotie te wijzigen, zal er positief gecommuniceerd moeten worden. Nog een obstakel dat 

aangepast zal moeten worden vooraleer demotie toegepast kan worden, is de visie van werkgevers 

over demotie. Werkgevers geraken pas overtuigd van demotie als ze het verouderingsproces van de 

werknemers erkennen. Als de waarde van elke ouder werknemer erkend wordt, kunnen ze beter tot 

hun recht komen binnen de organisatie. Pas als de negatieve associatie met oudere werknemers 

grotendeels weggewerkt wordt, zullen werkgevers in staat zijn om oudere werknemers op een 

correcte manier aan een functie toe te wijzen. Die toewijzing is op zijn beurt ook een grote uitdaging. 

Voordat je het weet, wordt de prestatiebeoordeling verwikkeld in een problematische vormgeving 

van bureaucratie. Bovendien zullen werkgevers ook rekening moeten houden met de begeleiding van 

ontevreden mensen en het creëren van een positief verhaal indien men de controversiële sfeer rond 

demotie wil wegwerken. Er zit dus zeker toekomst in demotie. Het biedt een oplossing om ouderen 

langer te doen werken en geeft de opportuniteit aan de werkgever om dit ook mogelijk te maken. 

Anderzijds zal het een harde noot zijn om te kraken, acceptatie van demotie door de maatschappij is 

een noodzakelijke voorwaarde.185 

 

                                                           

183 Josten, E. J. C., &Schalk, R.(2009).Korte en middellange termijn effecten van demotie op werknemers. Tilburg: 
Universiteit van Tilburg. 
184 Nonneman, E. (2014). Demotie bij oudere werknemers: Empirisch onderzoek naar visie en toepassing bij HR 
professionals in België (Masterproef, Brussel, VUB, België). 
185 Emans, B. (2015). Commotie over demotie. Werk geven, 1, 18-19. 
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6.2.3. Outplacement 

 

De lagere tewerkstellingsgraad van oudere werknemers heeft de laatste jaren een grote politieke 

aandacht gekregen. De betaalbaarheid van de vergrijzing komt in het gedrang, waardoor het 

hoognodig is om de tewerkstellingsgraad te doen verhogen. De overheid heeft zijn aandacht 

gevestigd op outplacement als een belangrijke brug van werk naar werk.186 Het is een vaststaand feit 

dat oudere werknemers doorgaans moeilijkheden hebben om snel een andere job te vinden. 

Ondanks het feit dat meerdere jaren ervaring ongetwijfeld een belangrijke troef kan zijn, blijkt dit in 

de praktijk veeleer een rem te zijn.187 Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en 

adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend. Het helpt de 

werknemer om binnen een zo kort mogelijke periode een betrekking te vinden bij een nieuwe 

werkgever of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.188 Het idee is dat de werkgever de 

verantwoordelijkheid draagt wanneer hij beslist de werknemer niet langer in dienst te houden. De 

ontslagen werknemer krijgt dan, op kosten van de werkgever, begeleiding van een gespecialiseerde 

dienstverlener in de zoektocht naar een nieuwe job. De begeleiding bestaat vooral uit psychologische 

bijstand, coaching en het aanleren van technische skills, zoals het schrijven van een sollicitatiebrief 

en het voeren van een sollicitatiegesprek. De ontslagen werknemer zal nog altijd zelf een nieuwe job 

moeten zoeken, maar word hiervoor bijgestaan door een adviseur. Het outplacementkantoor vangt 

je op, benadrukt je sterktes en zwaktes en stoomt de ontslagen werknemer klaar om terug te gaan 

participeren op de arbeidsmarkt. Om het ontslag van oudere werknemers te ontmoedigen, wordt de 

volledige kost ten laste gelegd van de werkgever. De begeleiding van ontslagen werknemers in de 

zoektocht naar een nieuwe job zou de tewerkstellingsgraad moeten stimuleren. De overheid is zich 

hiervan bewust en heeft nieuwe regelingen getroffen in verband met outplacement. De ontslagen 

werknemer kan pas genieten van deze diensten als hij: 

 

 ontslaan is vanaf 1 januari 2014; 

 niet werd ontslaan om dringende redenen; 

                                                           

186 De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, &M. Sels, L.(2007).Vergrijzing op de arbeidsmarkt. Over obstakels, 
opportuniteiten en maatregelen. Leuven: KU Leuven. 
187 Vanaverbeke, L., &Van Kerrebroeck, N. (2005). Outplacement: een stand van zaken. Antwerpen: Kluwer. 
188 Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (2014). Outplacement. 
Geraadpleegd op 13 april 2016, via http://www.meta.fgov.be/defaultTab.aspx?id=3494  
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 recht heeft op een opzeggingstermijn van 30 weken of op een daarmee corresponderende 

opzeggingsvergoeding.189 

 

Een onderzoek aan de KU Leuven bevestigt dat outplacement wel degelijk de werkloosheidsperiode 

kan verkorten. Van de 45 tot 49-jarige deelnemers die gebruik hebben gemaakt van outplacement, 

vond 93% een nieuwe job binnen een gemiddelde periode van 3 maand. Slechts 14% gaf aan dat ze 

dit te danken hadden aan outplacement. Voor de 50-plussers werd een veel groter effect van 

outplacement vastgesteld. Meer als de helft van de 81% van de deelnemers die een nieuwe job 

gevonden hadden, was van mening dat ze dit te danken hadden aan outplacement, weliswaar binnen 

een langere periode van gemiddeld 6,5 maand. Het vermoeden dat outplacement een positief effect 

heeft op de tewerkstelling, lijkt op deze manier bevestigd te worden. In de meeste gevallen was het 

wel zo dat ze zich moesten tevreden stellen met een lager loon. Onrechtstreeks zou er dus een link 

kunnen gemaakt worden met demotie. In plaats van eenzelfde bedrijf, lijkt demotie zich met behulp 

van outplacement ook te kunnen afspelen tussen verschillende bedrijven. De oudere werknemer kan 

met andere woorden een overstap maken naar een lagere functie, maar dan wel in een ander 

bedrijf. Om de brug van werk naar werk nog wat kracht bij te zetten, kan het interessant zijn dat we 

werknemer zelf zou tussenkomen in de kosten voor outplacement. Op dit moment worden alle 

kosten door de werkgever gedragen. Sommige werkgevers hebben echter meer geïnvesteerd in het 

menselijk kapitaal van de werknemer. Werknemers die van deze investeringen genoten hebben, 

hebben een grotere kans op succes in outplacement. Investeringen in menselijk kapitaal zijn moeilijk 

te meten, waardoor het niet gemakkelijk is om de investeringen te differentiëren. Werknemers 

zouden daarentegen wel kunnen tussenkomen in de kosten indien outplacement snel succes heeft 

opgeleverd. Werkgevers zouden dan gestimuleerd kunnen worden om actiever bij te dragen aan een 

snelle herplaatsing. 

 

 

6.3. Inspanningen van de maatschappij 

6.3.1. Nestor 

 

Drie ondernemende personen hebben Nestor opgericht, het eerste uitzendbureau voor 50-plussers 

en gepensioneerden in België. Zij zijn zich ervan bewust dat langer werken niet altijd vanzelfsprekend 

                                                           

189 Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (2014). Outplacement – algemene 
regeling. Geraadpleegd op 13 april 2016, via http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42125  
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is en specialiseren zich daarom in nestorjobs. Dit zijn jobs die zich aanpassen aan het profiel van een 

ervaren werknemer die op een ander ritme wenst te werken. Het is de bedoeling dat 50-plussers en 

gepensioneerden, de nestors, ingezet worden voor tijdelijke, flexibele en deeltijdse jobs. Nestor 

helpt ook in het vinden van werk in vast dienstverband. Het uitzendbureau zal eerst de persoonlijke 

situatie en wensen bekijken van de nestors en tracht vervolgens een match te zoeken met enkele 

vacatures. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de nestors aan de slag kunnen gaan voor een job die 

beter bij hun ritme past. Zowel gepensioneerden, die een bezigheid zoeken, als 50-plussers op zoek 

naar een nieuwe uitdaging of werk, komen in aanmerking om zich in te schrijven bij Nestor. Dit toont 

aan dat ook de maatschappij zich bewust is van het vergrijzingsprobleem en dat ook zij hun steentje 

kunnen bijdragen aan de verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt van de ouderen.190 

 

6.4. Arbeidsmigratie 

 

Arbeidsmigratie wordt vaak gezien als de oplossing voor de vergrijzing.191 De gedachte is dat door de 

instroom van mensen uit het buitenland onze beroepsbevolking op peil gehouden wordt. 

Bevolkingsexpert Rainer Munz is van mening dat enkel participatieverhoging en langer doorwerken 

onvoldoende zal zijn om de schaarste van arbeid op te vangen. Arbeidsmigratie is volgens hem 

noodzakelijk voor de Europese lidstaten. Dit is echter kort door de bocht. De arbeidsmarkt is zeer 

moeilijk te voorspellen. Het is nog onduidelijk over welke kennis en vaardigheden de migranten 

moeten beschikken om van nut te zijn. De arbeidsmarkt is continu in verandering. Enerzijds zullen 

sommige banen verdwijnen, anderzijds worden er ook nieuwe banen gecreëerd. Dit kan bewezen 

worden door figuur XIV. Dit bevat informatie over Nederland, maar opnieuw maak ik dit vergelijkbaar 

met de situatie in België. De figuur toont aan dat voor de sterk groeiende beroepen de instroom van 

jongeren bijna driemaal ze groot is als de uitstroom van ouderen. Er zijn dus nieuwe banen 

beschikbaar die er voordien niet waren. Voor de sterk teruglopende beroepen is de uitstroom van 

ouderen daarentegen veel groter dan de instroom van jongeren. Dit wil zeggen dat er een groot deel 

van banen verdwijnt op de arbeidsmarkt. Men mag de arbeidsbehoefte dus niet enkel benaderen 

door te stellen dat gepensioneerden vervangen moeten worden door een benodigd aantal mensen. 

Technologische vernieuwingen, innovaties en mondiale concurrentie zorgen voor onzekerheid op de 

arbeidsmarkt. Het risico bestaat dat we mensen immigreren die al snel niet meer van nut zijn op de 

arbeidsmarkt. Niet het aantal, maar vooral de opleiding van de immigranten lijkt derhalve van belang 

                                                           

190 Anders werken met Nestor. (2016). Geraadpleegd op 20 april 2016, via http://www.nestor.be/  
191 Schrijvers, E., &Kremer, M. (2013). Arbeidsmigratie en vergrijzing: geen simpele oplossing. Demo, 29(4), 1-7. 
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te zijn. Een doordacht arbeidsmigratiebeleid is noodzakelijk. Werkgevers moeten aandacht hebben 

voor kennis en vaardigheden die ook in de toekomst van belang zullen zijn. Het is zeker niet 

vanzelfsprekend dat buitenlanders zomaar ingezet zullen worden in het arbeidsproces. Het is 

namelijk zo dat er vaak wordt vanuit gegaan dat vele immigranten laag opgeleid zijn en vervolgens 

weinig kunnen bijdragen aan de economie.192 Immigranten zouden dan deel uitmaken van de 

bevolking, maar niet actief zijn op de arbeidsmarkt. In plaats van te verbeteren, zou de verhouding 

tussen werkenden en niet-werkenden eerder verslechteren. Het aantrekken van hoogopgeleide 

immigranten of de scholing van immigranten zijn vervolgens belangrijke aandachtspunten. 

 

Figuur XVIII - Bijdragen aan verandering op de arbeidsmarkt naar groep en groeikwintiel van 

beroepen tussen 2000-2010193 

 

 

Bovendien maakt men zich ook zorgen over het beroep van buitenlanders op publieke voorzieningen, 

zoals noodopvang, onderwijs, huisvesting en uitkeringen.194 De recente vluchtelingencrisis heeft dit 

gevoel alleen nog maar versterkt. In België is migratie allesbehalve populair. Maar liefst 61 procent 

van onze landgenoten vindt dat er te veel migranten zijn en 58 procent vindt dat immigratie het land 

                                                           

192 Ziesemer, T. H. W.(2016).Immigratie als wapen in de strijd tegen de vergrijzing. Maastricht: Universiteit van 
Maastricht. 
193 Schrijvers, E., &Kremer, M. (2013). Arbeidsmigratie en vergrijzing: geen simpele oplossing. Demo, 29(4), 1-7. 
194 Ipsos.(2015).News & Polls. Toronto: Ipsos. 
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verandert in slecht zin. Het is aangewezen om een adequaat integratiebeleid uit te voeren dat de 

sociale kosten, gepaard met migratie, kunnen beperken.195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

195 Ziesemer, T. H. W.(2016).Immigratie als wapen in de strijd tegen de vergrijzing. Maastricht: Universiteit van 
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7. Algemeen besluit 

 

Ondanks het feit dat de werkgelegenheid de laatste jaren lichtjes begint te stijgen, ligt het nog altijd 

ver onder de Europese doelstelling. De lage tewerkstelling van ouderen en de massale pensionering 

is hier een grote oorzaak van. De meeste werkgevers zijn zich bewust van de problemen van 

vergrijzing en benadrukken dat ze zeker geen negatieve perceptie hebben over oudere werknemers. 

De meeste associëren zelfs vooral positieve eigenschappen met arbeiders op leeftijd. Daarenboven 

komt nog is dat de meeste ouderen, onder bepaalde voorwaarden, nog steeds bereid zijn om actief 

te blijven op de arbeidsmarkt. Toch lijkt het dat werkgevers, al dan niet onbewust, minder 

geïnteresseerd zijn in ouderen met het gevolg dat die laatste verdreven worden op de arbeidsmarkt. 

Oudere werknemers dreigen dan op hun beurt de arbeidsmarkt, door de mogelijkheid van het 

vervroegd pensioen, te snel te verlaten. Dit in combinatie met de massale pensionering van de 

babyboomgeneratie, die de pensioengerechtigde leeftijd aan het bereiken is, zorgt voor het 

onvermijdelijke gevolg dat de werkgelegenheid op een laag peil gehouden wordt. Die krapte op de 

arbeidsmarkt zorgt er onherroepelijk voor dat de financiering van pensioenen in het gedrang komt te 

staan. De actieve bevolking is niet talrijk genoeg om de gepensioneerde, niet-actieve bevolking van 

hun pensioen te voorzien. De levensstandaard van de gepensioneerden moet behouden blijven zodat 

het armoederisico van ouderen in toom gehouden wordt. Verlaging van de pensioenuitkering is dus 

niet echt een optie. Tegelijkertijd kan men ook niet de lasten op arbeid verhogen omdat anders de 

tewerkstelling nog meer ontmoedigd zal worden. Adequate reacties aan zowel de aanbod- als de 

vraagzijde van arbeid zijn noodzakelijk om te vermijden dat de vergrijzing van de bevolking gepaard 

zal gaan met een te grote krapte op de arbeidsmarkt. De Belgische overheid is het pensioenstelsel 

serieus onder handen aan het nemen. Verhoging van de pensioenleeftijd, verstrengende 

voorwaarden voor het vervroegd pensioen en het puntensysteem zijn allemaal maatregelen die 

tegenwoordig vaak in de belangstelling staan. Ook bedrijven kunnen verschillende acties 

ondernemen. Demotie, outplacement en migratiebeleid zijn voorbeelden hiervan. Het is maar de 

vraag of dit de situatie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder voor de ouderen, wel degelijk zal 

behartigen. De arbeidsmarkt is namelijk veel lastiger te voorspellen dan demografische trends, die 

een aanzienlijk langere tijdshorizon hebben. De toekomst zal dus moeten uitwijzen hoe de 

arbeidsmarkt zich zal ontwikkelen en of de besproken maatregelen wel degelijk een invloed hebben 

gehad. Eén ding is zeker: de term vergrijzing zal niet snel in de doofpot belanden. In tegendeel, op 

basis van voorspellingen zal de veroudering van de bevolking nog geruime tijd aanwezig zijn in de 

maatschappij. 
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zoekt voor minstens 12 uur per week. Deze werkloze heeft recht op een uitkering 

 

4. Niet-werkzoekende werklozen = inactieve bevolking: omvat alle personen die niet economisch 

actief zijn, inclusief diegene jonger dan 15 jaar, namelijk: personen die zich uitsluitend met het 

huishouden bezig houden, die als vrijwilliger werken, studenten en gepensioneerden. Is niet 

actief op zoek naar werk. Samengevat gaat het dus om personen die niet tot de 

beroepsbevolking behoren.  

 

5. Arbeidsmarkt: het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid. 

 

6. Activiteitsgraad: het aandeel van de actieve bevolking of beroepsbevolking in procenten van de 

bevolking van de bevolking van 15 tot en met 64 jaar. 

 

7. Werkgelegenheidsgraad: geeft het percentage weer van de werkzame beroepsbevolking in de 

bevolking van 15 tot en met 64 jaar.  

 

8. Werkloosheidsgraad: het procentueel aandeel van werklozen binnen de beroepsbevolking. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXIII 

 

Bijlage 7 

 

1. Instroom potentiële beroepsbevolking (15 to 24-jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXIV 

 

2. Uitstroom potentiële beroepsbevolking (55 tot 64-jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXV 

 

Bijlage 8 

 

1. Groene druk per gewest [P(0-19 jaar)/P(20-64 jaar), in %] 

 

 

2. Grijze druk per gewest [P(65+)/P(20-64 jaar), in %] 

 

 



 

 

XXVI 

 

 

Bijlage 9  

  

1. De tewerkstellingsgraad voor de leeftijdsgroep van 15-24 jaar in 2015 

 

 

2. De tewerkstellingsgraad voor de leeftijdsgroep van 55-65 jaar in 2015 

 

 

 

 

 



 

 

XXVII 

 

Bijlage 10  

 

1. Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor ge(pre)pensioneerden om te gaan werken?  

 

 

 

2. Wat achten ge(pre)pensioneerden belangrijk bij het werken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXVIII 

 

3. Wat is volgens werkgevers noodzakelijk opdat ouderen langer aan het werk zouden blijven.  

 

 

 

 

 

Bijlage 11  

1. Zorgen vergrijzing en arbeidsmarkttekorten voor problemen op de arbeidsmarkt?  

 

 

 

 

 

 



 

 

XXIX 

 

Bijlage 12 

1. Effect van de gemiddelde leeftijd op de arbeidsproductiviteit voor verschillende sectoren 
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Bijlage 13 

1. Een overzicht van de verdeling van de loonlast voor een alleenstaand werknemer voor de OESO-

landen in 2014 
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Bijlage 14 

1. Evolutie pensioenhervorming, leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor België 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXXIII 

 

Bijlage 15 

1. Mogelijkheden van de steekproefpersonen – die in 2007 vervroegd pensioneerden – om ook 

volgens de nieuwe criteria nog vervroegd op pensioen te kunnen, naar geslacht (België; 

steekproef nieuw gepensioneerden 2007) 
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Bijlage 16 

1.  Hoe werkt het puntensysteem? 

 

 


