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Eenheid « Enquête naar de Arbeidskrachten »  
     Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel  

 
DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 

 
Speciale module ‘overgang van werk naar pensionerin g’ 

 
Tweede kwartaal 2006  (referentieweken 14 t.e.m. 26) 

 
BIJZONDERE INSTRUCTIES 

 
De ad hoc-modules 
Elk tweede kwartaal (referentieweken 14 t.e.m. 26) wordt aan de individuele vragenlijst (eerste bevraging) 
een “speciale module” (of korter “module”) toegevoegd; deze bestaat uit enkele aanvullende vragen voor een 
bepaald deel van de bevolking.   
 
De ad hoc-module 2006: 

Voor 2006 heeft EUROSTAT als thema”overgang van werk naar pensionering ” gekozen. Betrokken zijn 
alle personen van 50 tot en met 69 jaar: 

met een betrekking (gedurende de referentieweek al dan niet uitgeoefend), helpers inbegrepen    

OF 

- die geen betrekking hebben (inclusief volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet voor langer dan 3 
maanden) EN na de leeftijd van 49 jaar nog gewerkt hebben. 

De enquêteur zal enkele aanvullende vragen stellen over de manier waarop de overgang van werk naar 
pensionering zal gebeuren: zal dit geleidelijk gebeuren of zijn er nog geen plannen, zijn er factoren die een rol 
zouden kunnen spelen om langer aan het werk te blijven, ontvangt de persoon al een ouderdomspensioen, 
als hij al recht heeft op een ouderdomspensioen wat is dan de stimulans om toch nog aan het werk te blijven, 
wanneer de persoon geen baan meer heeft wat is zijn arbeidssituatie, waarom is de persoon op pensioen, … 

Deze informatie (aanvullend bij hetgeen reeds in de hoofdvragenlijst beschikbaar is) zal toelaten een beter 
zicht te krijgen op de manier waarop men verwacht dat de overgang op het einde van de carrière naar 
volledige pensionering zal gebeuren of de manier waarop deze overgang gebeurde. 

     

Gelieve, voor ieder lid van het huishouden van 50 t ot en met 69 jaar, dat een betrekking heeft  (dus 
geantwoord heeft op vraag 5) OF dat geen betrekking heeft  (of in volledige 
loopbaanonderbreking/tijdskrediet is voor langer dan 3 maanden)(dus op vraag 3 als antwoord 2 gaf of op 
vraag 4 als antwoord 1 gaf) en na de leeftijd van 49 jaar nog gewerkt heeft , het groep/huishoudennummer 
(5 cijfers / 2 cijfers), evenals de naam en de voornaam van de persoon in het kader aan te duiden. 

 

Voorbeeld: een persoon die geboren is op 27 september 1946 en zijn laatste werkdag had op 5 januari 1996 
moet nog bevraagd worden omdat “het jaar waarin hij het laatst gewerkt heeft – zijn geboortejaar > 49 jaar”. 

In dit voorbeeld geeft dit als resultaat : 1996 – 1946 = 50 (dit is > 49 jaar). 

Er wordt dus gerekend met jaren, niet met maanden of dagen. 
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Telefonisch interview  

U weet dat “proxy’s” (antwoorden van een ander lid van het huishouden) toegelaten zijn voor de 
basisvragenlijst (vragen 1 tot en met 93). Voor deze ad hoc-module  is het echter onontbeerlijk dat de 
betrokken persoon zelf de informatie geeft (vragen 94 tot 104). Indien de persoon afwezig is wanneer de 
enquêteur langskomt, dan mogen de vragen later telefonisch gesteld worden. Noteer dus in het voorziene 
kader het telefoon- of GSM-nummer waarop de betrokken persoon kan bereikt worden en het beste moment 
(dag, uur) om de betrokkene op te bellen om de module af te werken. 
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VRAGEN 
 

94. Heeft M_  zijn / haar aantal gewerkte uren verminderd als stap naar volledige 
pensionering of is M_ dit van plan? 
 
De vraag verwijst niet alleen naar de huidige/voorbije betrekking. Het kan ook betrekking hebben op een 
toekomstige job. Zo kan een persoon plannen om zijn werkuren te verminderen door in de toekomst van 
werk te veranderen, bijvoorbeeld van een voltijdse naar een deeltijdse baan. In dit geval moet voor code 1 ,2 
of 2of 3 gekozen worden.    
 

Code 1:  

ja, in het kader van een regeling voor geleidelijke pensionering / deeltijdse pensionering  

Hier gaat het over een specifieke regeling om oudere werknemers aan het werk te houden door een systeem 
waarbij het aantal te werken uren daalt maar waarbij het loon proportioneel minder daalt.  

Een voorbeeld hiervan is de halftijdse vervroegde uittreding waarvoor een vast benoemde ambtenaar kan 
kiezen vanaf 55 jaar. In dit stelsel werkt het personeelslid 50% en krijgt hij hiervoor naast de wedde voor 
halftijdse prestaties een maandelijkse premie tussen 198,32 EUR en 295,99 EUR. 

Code 2:  

ja, maar niet in het kader van een regeling voor geleidelijke pensionering/ deeltijdse pensionering 

Hier kan het over allerlei systemen gaan waarbij men het aantal gewerkte uren vermindert als stap naar 
pensionering. Bijvoorbeeld: overschakelen naar deeltijds werken, vierdaagse week, halftijds tijdskrediet, 
halftijds brugpensioen, arbeidsduurvermindering,…  

Het gaat hier niet over de zeer specifieke regeling beschreven bij code 1.  

Indien deze persoon van een gewone deeltijdse betrekking overstapt naar het specifieke systeem van 
halftijdse vervroegde uittreding, wordt code 1 aangeduid. 

Maar indien de persoon bijvoorbeeld reeds deeltijds werkt en na zijn vijftigste nog steeds deeltijds werkt maar 
niet in het kader van een overgang naar pensionering, is code 2 niet van toepassing en kiest men uit de 
volgende codes. 

Code 3: 

neen, maar is van plan dit binnen de volgende vijf jaar te doen 

Code 4: 

neen, en is van plan om dit niet binnen de volgende vijf jaar te doen 

Hier gaat het ook over personen die dit niet kunnen doen omwille van de werkomstandigheden.  

Code 5: 

neen, en plannen voor de volgende vijf jaar zijn niet bekend of relevant omdat M_ bijvoorbeeld werkloos is of 
een tijdelijke betrekking heeft. Deze code kan ook gebruikt worden voor personen die geen werk hebben of 
wiens betrekking tijdelijk of onzeker is.  

Code 6: 

Personen die reeds volledig gestopt zijn met werken (vaak met de bedoeling niet meer op de arbeidsmarkt 
terug te keren) 

                   

 
95. Hoeveel jaren heeft M_ reeds gewerkt tijdens het beroepsleven (als werknemer, 
zelfstandige of onbetaald helper – medewerkend gezinslid ?    
 
Het aantal jaren wordt in twee cijfers weergegeven. Indien dit 8 jaren zijn wordt 08 vermeld.  
 
Het werk dat u hebt uitgeoefend als student (ook al is dit fulltime) wordt hier niet in rekening gebracht, ook 
geen vrijwilligerswerk. 
De bedoeling van deze vraag is om bij benadering de duur van de loopbaan te kennen. 
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Wordt wel meegerekend: tijdelijke onderbrekingen van werkperiodes omwille van zwangerschapsverlof, 
ziekteverlof, weerverlet, enz.,  
Wordt niet meegerekend: langere onderbrekingen zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof, 
loopbaanonderbrekingen, werkloosheid, legerdienst… 
 
 
96. Wat is de (geplande) leeftijd voor het stopzetten van alle betaalde arbeid (of 
onbetaalde arbeid als helper/meewerkend gezinslid)? 

 

Men vraagt de geplande leeftijd waarop alle betaalde arbeid wordt/werd stopgezet met de bedoeling niet 
meer terug te keren op de arbeidsmarkt.  

 

De geplande leeftijd: het jaar wordt met twee cijfers weergeven 

Code 1: 

er is geen precieze leeftijd gepland, maar deze zal waarschijnlijk lager dan 60 jaar zijn 

Code 2: 

er is geen precieze leeftijd gepland, maar deze zal waarschijnlijk tussen 60 en 64 jaar zijn  

Code 3: 

er is geen precieze leeftijd gepland, maar deze zal waarschijnlijk minstens 65 jaar zijn of M_ is van plan zo 
lang mogelijk te werken 

Code 4: 

Er is geen precieze leeftijd gepland en M_ weet helemaal niet wanneer het zal zijn 

Code 5: 

M_ heeft reeds elk betaald werk stopgezet, met de bedoeling niet meer terug te keren 
 
 
97. Zouden flexibelere werktijdregelingen ertoe hebben bijgedragen of ertoe bijdragen 
langer aan het werk te blijven? 
 
Antwoord ja omvat ook “in zekere mate”. Ja wordt ook geantwoord wanneer het niet de enige factor is maar 
één van de factoren die van invloed zijn om langer aan het werk te blijven in de huidige of laatste betrekking. 
 
Flexibelere werktijdregeling bevat eveneens de mogelijkheid om het aantal werkuren te verminderen, 
telewerk, andere werktijden,… 
 
 

98. Zouden meer mogelijkheden om kennis/vaardigheden bij te werken ertoe zouden 
hebben bijgedragen of ertoe bijdragen langer aan het werk te blijven? 
 
Antwoord ja omvat ook “in zekere mate”. Ja wordt ook geantwoord wanneer het niet de enige factor is maar 
één van de factoren die van invloed zijn om langer aan het werk te blijven in de huidige of laatste betrekking. 
 
 

99. Zouden betere gezondheid en/of veiligheid op het werk ertoe hebben bijgedragen of 
ertoe bijdragen langer aan het werk te blijven? 
 
Antwoord ja omvat ook “in zekere mate”. Ja wordt ook geantwoord wanneer het niet de enige factor is maar 
één van de factoren die van invloed zijn om langer aan het werk te blijven in de huidige of laatste betrekking. 
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100. a) Ontvangt M_ een ouderdomspensioen?    
 

  Men wenst te weten of een persoon al dan niet een ouderdomspensioen (geen overlevingspensioen!) 
ontvangt. 

Als ouderdomspensioen wordt beschouwd: 

- een individueel ouderdomspensioen of rustpensioen (= na een actieve loopbaan) 

- vervroegd pensioen  

 

Zijn uitgesloten: 

- overlevingspensioen (= na het overlijden van de partner) 

- ziektepensioen 

- invaliditeitspensioen 

- ter beschikking gesteld voorafgaand aan het pensioen  

- brugpensioen  

- canada dry systeem (lijkt op brugpensioen maar is het niet, de persoon wordt beschouwd als werkloze)  

  

 Voor meer uitleg over bovenstaande begrippen: zie bijlage ‘enkele begrippen over pensionering en 
uittreding’. 

 

 

100. b) Vanaf welke leeftijd ontvangt M_ een ouderdomspensioen?    
 

De leeftijd wordt in 2 cijfers gegeven. 

 

 

100. c) Heeft M_ (reeds) recht op een ouderdomspensioen?    
 

Code 1: ja  

Code 2: neen 

 

De module stopt hier enkel voor de personen die een betrekking hebben (en dus geantwoord hebben op 
vraag 5) en nog geen recht hebben op een ouderdomspensioen (V100a=2 en V100c=2). 

 
 
101. Wat is de belangrijkste stimulans om aan het werk te blijven? 
 
Code 1:  

Verhoging van de ouderdomspensioenrechten. Een pensioen wordt berekend op de duur van de loopbaan 
dus hoe langer men aan het werk blijft, hoe hoger het pensioenbedrag zal zijn.   

Code 2:  

verwerving van een voldoende hoog inkomen voor het huishouden   

Code 3:  

geen financiële stimulans    

 

Indien het voor de persoon onmogelijk is om te kiezen tussen code 1 en 2 wordt code 1 gebruikt. 
 

Vragen 102 tot en met vragen 104 zijn enkel bestemd voor personen zonder betrekking (of in volledige 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet voor langer dan 3 maanden) 
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102. Wat was de voornaamste arbeidssituatie meteen na het beëindigen van de laatste 
baan of zelfstandige activiteit? 
 
Men wenst te weten wat de situatie is in de periode die tussen werk en pensioen ligt. 

 

Code 1:  

M_ is werkloos 

Code 2:  

M_ is op brugpensioen 

Code 3:  

M_ is gepensioneerd of op vervroegd pensioen 

Code 4:  

M_ is langdurig ziek (langer dan 3 maanden) of arbeidsongeschikt            

Code 5:  

Andere (zoals volledige loopbaanonderbreking/tijdskrediet voor langer dan 3 maanden) 

Het gaat erom hoe de persoon zijn situatie definieert. 

De codes kunnen ook gebruikt worden voor ex-werkgevers of ex-zelfstandigen. 

Werkloos kan ook betekenen dat de persoon ondertussen een opleiding volgt bij de RVA of dat hij nog niet 
begonnen is met zijn nieuwe betrekking…. Het zogenaamde “Canada dry systeem” valt ook onder werkloos 
zijn. 

 

 

103. Wat was de voornaamste reden voor pensionering of vervroegd pensioen? 
 
Deze vraag wordt enkel gesteld aan diegenen die gepensioneerd of met vervroegd pensioen zijn. 

Men wenst te weten  wat de belangrijkste reden was om uit de arbeidsmarkt te stappen (financiële, 
persoonlijke, wettelijke redenen…) 
 
Code 1:  

ontslag of afschaffing van de betrekking (vrijwillig vertrek wordt hier niet bedoeld) 

Code 2:  

M_ had de verplichte pensioenleeftijd bereikt (is verschillend van de standaardleeftijd of de minimumleeftijd)   

Code 3:  

Eigen gezondheid of arbeidsongeschikt    

Code 4:  

Zorgverplichting (Zorg voor kinderen of andere zorgbehoevenden door bijvoorbeeld een gebrek aan 
opvangmogelijkheden)   

Code 5:  

Met het werk verband houdende problemen (werkuurregelingen, taken, gezondheid en veiligheid, stress, te 
veel eisend, niet gewaardeerd, houding werkgever,…)  

Code 6:  

Gunstige financiële regeling om te stoppen met werken. De persoon ging vrijwillig op pensioen omwille van 
een gunstige financiële reden, premie of compensatie van de werkgever, gouden handdruk, andere 
regelingen 

Code 7:  

M_ heeft een andere voorkeur.Onder deze code komen de personen die met pensioen gaan omwille van 
familiale redenen, personen die niet meer wensen te werken of voor wie het niet noodzakelijk is om nog te 
werken,… Het gaat ook over diegenen die de minimum of standaardleeftijd om op pensioen te gaan bereikt 
hebben (maar niet de maximum of verplichte leeftijd) en die dus nog hadden verder kunnen werken maar die 
zelf verkiezen om te stoppen. 
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Code 8:  

Andere: deze code wordt gebruikt indien de voornaamste reden in de overige codes niet werd vermeld. 

 

Wanneer het onmogelijk is om de belangrijkste reden te bepalen moet geopteerd worden voor de eerste 
codes. 

De eerste codes gaan eerder over verplichtingen, de laatste meer over voorkeuren. 

 

 

104. Ontvangt M_ een ander individueel pensioen of een andere individuele uitkering dan 
ouderdomspensioen en werkloosheidsuitkering, zoals een invaliditeitspensioen, een 
ziekte-uitkering of een uitkering in het kader van een regeling voor vervroegde uittreding? 
 

Deze vraag wordt zowel door gepensioneerden als niet-gepensioneerden beantwoord. 

 

Men wenst te weten of de persoon een soort van individueel pensioen/uitkering ontvangt dat hem in staat 
stelt niet te werken. Ouderdomspensioen (of vervroegd pensioen) of werkloosheid wordt hier buiten 
beschouwing gelaten. 

 
Code 1:  
ja, een ziekte- of invaliditeitsuitkering of uitkeringen in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten    
 
Code 2:   
Ja , een uitkering in het kader van een regeling voor vervroegde uittreding. 
Voorbeelden: voltijds conventioneel brugpensioen (extra vergoeding van de werkgever bovenop de 
werkloosheid), canada dry systeem (extra vergoeding van de werkgever bovenop de werkloosheid), (voltijds) 
ter beschikking gesteld voorafgaand aan het pensioen… 
  
Code 3:  
Ja, een andere, individuele uitkering  
Voor personen die een onderbrekingsuitkering krijgen in het kader van een voltijdse loopbaanonderbreking of 
tijdskrediet die langer dan 3 maanden duurt, wordt code 3 geantwoord. 
Ander voorbeeld van een individuele uitkering:  
uitkeringen in het kader van een sociale ondersteuning zoals een leefloon (bestaansminimum) 
Het leefloon garandeert een minimuminkomen aan iedereen die geen of onvoldoende bestaansmiddelen 
heeft en die ze niet kan verwerven door eigen inspanningen noch door andere middelen. Het wordt uitbetaald 
door een OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn), 
Het gaat niet over een overlevingspensioenen, sociale uitkeringen of kinderbijslagen ter ondersteuning van 
het gezin of de kinderen                  
      
Code 4:  
ja, een combinatie van de (drie) voorgaande 
      
Code 5:  
neen    
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BIJLAGE: Enkele begrippen over pensionering en uittreding 
 
Wettelijke pensioenleeftijd: 
De wettelijke pensioenleeftijd ligt voor mannen op 65 jaar, in de huidige overgangsperiode gaan vrouwen met 
pensioen op 64 jaar. In de openbare sector ligt de normale pensioenleeftijd op 65 jaar, zowel voor mannen 
als vrouwen. 
Er bestaan bijzondere stelsels, waarin de pensioenleeftijd lager (bv. voor militairen of voor bepaalde 
personeelsleden van de geïntegreerde politie) of hoger (bv. voor magistraten) ligt. 
Zeelieden en bovengrondse mijnwerkers kunnen met pensioen gaan op 60 jaar. 
Ondergrondse mijnwerkers kunnen met pensioen gaan op 55 jaar. 
 
Vervroegd pensioen: 
Vervroegd pensioen is het stopzetten van alle beroepsactiviteiten tussen 60 jaar en 65 jaar (of 64 jaar voor 
vrouwen, tijdens de overgangsperiode) 

Vervroegd pensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd is mogelijk na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar 
en als de werknemer een loopbaan van 35 jaar gepresteerd heeft. 
Per jaar dat men vroeger met pensioen gaat verliest men 5% op het pensioenbedrag. 
 
Ouderdomspensioen (of rustpensioen): 
Een ouderdomspensioen is een uitkering die men vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt en dat wordt 
toegekend op basis van een persoonlijke beroepsloopbaan als werknemer, zelfstandige of personeelslid van 
de openbare sector. 

Overlevingspensioen: 
Een overlevingspensioen is een uitkering die men ontvangt voor een vroegere arbeidsperiode van de 
overleden echtgeno(o)t(e) 
 
Ziektepensioen – invaliditeitspensioen:  
Sommige sociale financiële voordelen in geval van ziekte en/of invaliditeit worden soms ook als een pensioen 
betiteld. Zo bestaat het ziektepensioen en het invaliditeitspensioen. 
 
Brugpensioen: 
Brugpensioen heeft betrekking op de stelsels waarbij werknemers voor ze 65 (mannen) of 64 (vrouwen) zijn 
ontslagen worden en genieten van een aanvullende uitkering bovenop de werkloosheidsvergoeding tot aan 
de wettelijke pensioenleeftijd.  Brugpensioen kan in principe vanaf de leeftijd van 60 jaar. De leeftijd voor 
conventioneel brugpensioen kan evenwel ook verlaagd worden tot 58 jaar op basis van een CAO in de sector 
of in de onderneming. Soms is het mogelijk de leeftijd nog te verlagen tot 52 jaar of zelfs 50 jaar (bedrijven in 
herstructurering of in moeilijkheden). Alle bruggepensioneerden staan ingeschreven bij de RVA. 
Brugpensioen is slechts mogelijk indien er een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat die in de 
mogelijkheid tot brugpensioen voorziet. Daar de publieke sector wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied 
van de wetgeving omtrent de collectieve arbeidsovereenkomsten, bevinden ambtenaren zich in principe ook 
niet in de mogelijkheid om gebruik te maken van het systeem van brugpensioen. 
 
Canada Dry: 
Een Canada Dry-regeling is een ontslagregeling die lijkt op een brugpensioenregeling maar toch iets anders 
is. De werkgever kent aan een ontslagen werknemer aanvullingen toe bovenop zijn werkloosheidsuitkering. 
In de praktijk komen Canada Dry’s doorgaans voor als de werknemer ouder is dan 50 en niet in aanmerking 
komt voor brugpensioen omwille van bijvoorbeeld het niet-bereiken van de brugpensioengerechtigde leeftijd. 
 
Tijdskrediet voor 50-plussers: 
50-plussers hebben recht op een uitgebreide vorm van tijdskrediet. Ze mogen tot hun pensioenleeftijd hun 
prestaties met de helft of met 1/5de verminderen in ruil voor een overheidspremie. In de openbare sector is 
veelal een gelijkaardige mogelijkheid voor 50-plussers voorzien om in het kader van de gedeeltelijke 
beroepsloopbaanonderbreking de prestaties te verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 en 1/2 per periode van 
minimum 3 maanden of tot aan het begin van de respectieve pensioenleeftijd.  
 
Halftijdse vervroegde uittreding: 
De halftijdse vervroegde uittreding is een arbeidsstelsel waarvoor een ambtenaar kan kiezen vanaf de leeftijd 
van 55 jaar. De betrokkene kan met andere woorden kiezen om halftijds uit te treden ten vroegste vijf jaar 
vóór hij (al dan niet vervroegd) op rust wordt gesteld. In dit stelsel werkt men elke maand halftijds, in 
volledige of halve dagen. Als de ambtenaar  kiest voor de halftijdse vervroegde uittreding, dan kan hij niet 
meer voltijds komen werken. Naast de wedde voor halftijdse prestaties een ontvangt de ambtenaar een 
maandelijkse premie tussen 198,32 EUR en 295,99 EUR. 
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Ter beschikking gesteld voorafgaand aan het pensioe n: bijzonder statuut in verschillende 
overheidssectoren, o.m. het personeel van het onderwijs (& PMS-centra), de militairen en de beambten  van 
“Net Brussel”.  De maatregel werd in 2001 uitgebreid naar bepaalde personeelsleden (niveau 3 en 4) van de 
federale ministeries (nu federale overheidsdiensten  (FOD’s)).   
Die personen (meestal tussen 55 en 60 jaar oud) zijn definitief gestopt  met hun betrekking  maar blijven 
een belangrijke fractie (70 tot 80%) van hun wedde ontvangen, die door hun (vroegere)  werkgever 
(Departement Onderwijs, FOD Landsverdediging, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, …) betaald wordt .  In 
tegenstelling tot de bruggepensioneerden hoeven ze zich niet bij de RVA in te schrijven.   
Let op : de wetgeving (betrokken sectoren, leeftijd, vereiste anciënniteit) wordt vaak gewijzigd; de 
respondent(e) moet kunnen zeggen of zijn/haar statuut wel overeenstemt met “ter beschikking gesteld 
voorafgaand aan het pensioen”. 
Sommigen die in de private sector werkten (die een «golden handshake» hebben gekregen van hun 
werkgever, welke tot hun pensionering een belangrijke gedeelte van hun wedde zal blijven betalen) behoren 
ook tot deze categorie. 
Daartegenover: de leerkrachten jonger dan 55 jaar, tijdelijk ter beschikking gesteld (wegens afschaffing van 
de betrekking, langdurige ziekte,...) kunnen hopen weer aan de slag te gaan.  
 

------------------------------ 

 


