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Afdeling Statistiek 
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Leuvenseweg 44 - 1000  Brussel 
 

 

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 
Speciale module ‘overgang van werk naar pensionerin g’  

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

Tot slot vraagt het Bureau voor de Statistiek van de EU (Eurostat) nog 
wat bijkomende informatie over de overgang van werk naar pensionering. 

In te vullen voor alle personen van 50 tot en met 69 jaar: 
die een betrekking hebben tijdens de referentieweek (al dan niet 
uitgeoefend) (alle personen die geantwoord hebben op vraag 5) 
OF 
die geen betrekking hebben of in volledige loopbaanonderbreking of 
tijdskrediet zijn voor langer dan 3 maanden (V3 = 2 of V4 = 1) EN na de 
leeftijd van 49 jaar nog gewerkt hebben (V61 (jaar waarin M_ het laatst 
gewerkt heeft) - geboortejaar > 49). 

 

M. OVERGANG VAN WERK NAAR PENSIONERING 

Vragen 94 tot en met 101 zijn bestemd voor alle per sonen van de 
hierboven vermelde doelgroep. 

Ga naar vraag :  � 

94. Heeft M_ zijn / haar aantal gewerkte uren vermi nderd als 
stap naar volledige pensionering of is M_ dit van p lan ?  

- Ja : - in het kader van een regeling voor geleidelijke 
pensionering / deeltijdse pensionering  ................. 1 95 

- maar niet in het kader van een regeling voor 
geleidelijke pensionering / deeltijdse 
pensionering  ........................................................ 2 95 

- Neen : - maar M_ is van plan dit binnen de volgende vijf 
jaar te doen  .......................................................... 3 95 

- en M_ is van plan om dit niet binnen de 
volgende vijf jaar te doen  ..................................... 4 95 

- en plannen voor de volgende vijf jaar zijn niet 
bekend of relevant omdat M_ bijvoorbeeld 
werkloos is of omdat M_ een tijdelijke 
betrekking heeft  ................................................... 5 95 

- M_ is al volledig gestopt met werken  .................... 6 95 

95. Hoeveel jaren heeft M_ reeds gewerkt tijdens he t 
beroepsleven (als werknemer, zelfstandige of onbeta alde 
helper – meewerkend gezinslid) ?  

- Aantal jaren  ..............................................................  I___I___I 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar vraag :  � 

96. Wat is de (geplande) leeftijd voor het stopzett en van alle 
betaalde arbeid (of onbetaalde arbeid als helper / 
meewerkend gezinslid) ?  

- De geplande leeftijd  ..................................................  I___I___I 97 
- Er is geen precieze leeftijd gepland, …   

- … maar deze zal waarschijnlijk lager dan 60 
jaar zijn  ................................................................ 1 97 

- … maar deze zal waarschijnlijk tussen 60 en 64 
jaar zijn  ................................................................ 2 97 

- … maar deze zal waarschijnlijk minstens 65 
jaar zijn of M_ is van plan zo lang mogelijk te 
werken  ................................................................ 3 97 

- … en M_ weet helemaal niet wanneer het zal 
zijn  ........................................................................ 4 97 

- M_ heeft reeds elk betaald werk (of onbetaald als helper 
/ meewerkend gezinslid) stopgezet, met de bedoeling 
niet meer terug te keren  ...................................................... 5 97 

97. Zouden flexibelere werktijdregelingen ertoe heb ben 
bijgedragen of ertoe bijdragen langer aan het werk te 
blijven ?  

- Ja of in zekere mate  ............................................................ 1 98 
- Neen  .................................................................................... 2 98 

98. Zouden meer mogelijkheden om kennis / vaardighe den 
bij te werken ertoe hebben bijgedragen of ertoe 
bijdragen langer aan het werk te blijven ?  

- Ja of in zekere mate  ............................................................ 1 99 
- Neen  .................................................................................... 2 99 

99. Zouden betere gezondheid en / of veiligheid op het werk 
ertoe hebben bijgedragen of ertoe bijdragen langer aan 
het werk te blijven ?  

- Ja of in zekere mate  ............................................................ 1 100a 
- Neen  .................................................................................... 2 100a 

100. a) Ontvangt M_ een ouderdomspensioen ?  

- Ja  ........................................................................................ 1 100b 
- Neen  .................................................................................... 2 100c 

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

- Leeftijd  ......................................................................  I___I___I E12 

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

- Ja  ........................................................................................ 1 E12 
- Neen  .................................................................................... 2 E12 

 

Groep / huishouden nr. : I___I___I___I___I___I / I___I___I 

Naam :  ................................................................................  

Voornaam  :  ................................................................................  

Gsm  : nummer :  ........................  / dag :  ......  uur :  .......  

Tel. : nummer :  ........................  / dag :  ......  uur :  .......  
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Ga naar vraag :  � 

E12 : Indien M_ een betrekking heeft (volledige 
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor langer dan 3 
maanden uitgezonderd) (alle personen die geantwoord  
hebben op vraag 5) (V1 = 1 of V2 = 1 of V4 = 0, 2)   ............  E13 
Indien M_ geen betrekking heeft of in volledige 
loopbaanonderbreking (of tijdskrediet) voor langer dan 3 
maanden is (V3 = 2 of V4 = 1)   ............................................  102 

E13 : Indien M_ (nog) geen recht op een ouderdomspe nsioen 
heeft (V100a = 2 en V100c = 2)   ...........................................  X 
Andere gevallen (V100a = 1 of V100c = 1)   .........................  101 

101. Wat is de belangrijkste stimulans om aan het w erk te 
blijven ?  

- Verhoging van de ouderdomspensioenrechten  ................... 1 X 
- Verwerving van een voldoende hoog inkomen voor het 

huishouden  ......................................................................... 2 X 
- Geen financiële stimulans  ................................................... 3 X 

Vragen 102, 103 en 104 zijn enkel bestemd voor pers onen zonder 
betrekking (of in volledige loopbaanonderbreking of  tijdskrediet voor 
langer dan 3 maanden). 

102. Wat was de voornaamste arbeidssituatie meteen na het 
beëindigen van de laatste baan of zelfstandige 
activiteit ?  

- M_ is werkloos  .................................................................... 1 104 
- M_ is op brugpensioen  ........................................................ 2 104 
- M_ is gepensioneerd of op vervroegd pensioen  .................. 3 103 
- M_ is langdurig ziek (langer dan 3 maanden) of 

arbeidsongeschikt  ............................................................... 4 104 
- Andere (zoals volledige loopbaanonderbreking / 

tijdskrediet voor langer dan 3 maanden)  ............................. 5 104 

103. Wat was de voornaamste reden voor pensionering  of 
vervroegd pensioen ?  

- Ontslag of afschaffing van de betrekking  ............................ 1 104 
- M_ had de verplichte pensioenleeftijd bereikt  ..................... 2 104 
- Eigen gezondheid of arbeidsongeschikt  .............................. 3 104 
- Zorgverplichting (zorg voor kinderen of andere 

zorgbehoevenden, bijvoorbeeld omwille van gebrek aan 
opvang) ............................................................................... 4 104 

- Met het werk verband houdende problemen 
(werkuurregelingen, gezondheid, stress, …)  ....................... 5 104 

- Gunstige financiële regeling om te stoppen met werken  ..... 6 104 
- Andere voorkeur (M_ verkiest niet meer te werken 

omwille van familiale redenen, M_ wenst niet meer te 
werken hoewel dit nog kon, …)  ........................................... 7 104 

- Andere (indien de voornaamste reden zich niet bij de 
antwoordmogelijkheden 1 tot en met 7 bevindt)  .................. 8 104 

104. Ontvangt M_ een ander individueel pensioen of een 
andere individuele uitkering dan ouderdomspensioen (of 
vervroegd pensioen) en werkloosheidsuitkering, zoal s 
een invaliditeitspensioen, een ziekte-uitkering of een 
uitkering in het kader van een regeling voor vervro egde 
uittreding ?  

- Ja : - ziekte- of invaliditeitsuitkering, uitkeringen in het 
kader van arbeidsongevallen of beroepsziekten  ... 1 X 

- een uitkering in het kader van een regeling voor 
vervroegde uittreding (bijvoorbeeld: 
brugpensioen)  ...................................................... 2 X 

- een andere, individuele uitkering (zoals 
uitkeringen in het kader van 
loopbaanonderbreking / tijdskrediet)  ..................... 3 X 

- een combinatie van minstens twee van de 
antwoordmogelijkheden 1, 2 en 3  ......................... 4 X 

- Neen  ................................................................................... 5 X 
 
 


