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INSTRUCTIES VOOR DE ENQUETEURS 
 

 

Gedurende het tweede kwartaal  (weken 14-26) wordt de individuele vragenlijst aangevuld met een 
“speciale module”. 

 
Het doel van de module in 2012 is informatie te verzamelen over de overgang van werk naar 
pensionering . 
  
Meer specifiek zal informatie ingezameld worden over: 

- de manier waarop men de arbeidsmarkt verlaat 
- waarom men de arbeidsmarkt verlaat 
- waarom men niet langer blijft op de arbeidsmarkt 
- hoe lang personen met een betrekking en werklozen op de arbeidsmarkt willen blijven 

Aan de respondenten zal eerst gevraagd worden of zij momenteel één of meerdere pensioenen (of 
specifieke uitkeringen) ontvangen. Afhankelijk van het antwoord zal een bepaalde routing in de vragenlijst 
gevolgd worden. Zowel de personen die een pensioen ontvangen als deze die er geen ontvangen dienen 
nog verdere vragen te beantwoorden. 

Het soort vragen varieert naargelang men al of niet een pensioen ontvangt en naargelang men nog werkt 
(een betrekking heeft), niet werkt maar nog zoekt naar werk (werkloos is) of niet meer werkt en ook niet 
meer zoekt (inactief is).  

Wie antwoordt?  

Alle personen van 50 tot en met 69 jaar   die   

- een betrekking hebben  (al dan niet uitgeoefend), helpers inbegrepen 

OF 

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

 

Bij het verifiëren van de voorwaarde “na de leeftijd van 49 jaar nog gewerkt hebben” wordt gerekend met 
jaren, niet met maanden of dagen. 

Voorbeeld: een persoon die geboren is op 27 september 1952 en zijn laatste werkdag had op 5 januari 2002 
moet nog bevraagd worden omdat het jaar waarin hij het laatst gewerkt heeft min zijn geboortejaar, groter is 
dan 49 jaar”. 

In dit voorbeeld geeft dit als resultaat: 2002 – 1952 = 50 (dit is > 49 jaar).  
 

In CAPI gebeurt de selectie van de personen automatisch. Indien de enquête (bij uitzondering) toch op 
papier wordt uitgevoerd kan het invullen van de informatie over V5 en V61 helpen om de filter toe te passen. 

V5 is ingevuld = heeft een betrekking 

V5 is niet ingevuld = heeft geen betrekking 

V61 jaar waarin de vorige betrekking werd beëindigd. 
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OPMERKINGEN 
 

 

De vragen dienen door de respondent zelf beantwoord te worden en nie t door een proxy . 

Bij afwezigheid van de respondent dient u op een later tijdstip opnieuw contact op te nemen om hem/haar 
persoonlijk te bevragen.  

Bij wijze van uitzondering is het toegelaten om dit  deel van de vragenlijst telefonisch af te nemen.  
Bovenaan de vragenlijst is plaats voorzien om het telefoonnummer te noteren waarop de respondent 
gecontacteerd kan worden, alsook het meest geschikte moment (dag, uur). 

 

In CAPI  gebeurt de routing automatisch . Wanneer de enquête toch op papier zou uitgevoerd worden moet 
rekening gehouden worden met de aangeduide routing achter de antwoordmodaliteiten en de preciseringen 
bij E16 tot en met E20. Daarom worden deze kaders nog opgenomen in de instructies. 
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O. PENSIOENEN 
 

Vraag A0: Start interview 

Via CAPI, worden datum en uur van het interview automatisch geregistreerd.  

 

Vraag 106: Ik ga u een aantal pensioenstelsels en u itkeringen voorlezen. Kunt u zeggen of u 
momenteel  één of meerdere  van deze pensioenen of uitkeringen , op regelmatige basis  ontvangt en 
vanaf welke leeftijd? Het gaat om:   

 
Belangrijk is dat de volledige lijst wordt voorgelezen zodanig dat de respondent weet welke pensioenen of 
uitkeringen in aanmerking komen voor het ontvangen van een “pensioen of uitkering”. 
Per stelsel wordt aangeduid of de persoon dit pensioen of deze uitkering al dan niet ontvangt. Indien “ja” 
wordt aangeduid vanaf welke leeftijd. 
 
De vraag wordt gesteld aan alle personen van 50 tot 69 jaar die een betrekking hebben (al dan niet 
uitgeoefend hebben tijdens de referentieweek) of die geen betrekking hebben (inclusief volledige 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet voor langer dan 3 maanden) maar na de leeftijd van 49 jaar nog 
gewerkt hebben. 
 
Bedoeling van de vraag: 
Men wenst te weten of een persoon momenteel één of meerdere pensioenen (of welbepaalde uitkeringen) 
op regelmatige basis ontvangt. 
 
Definitie 
“Een pensioen” wordt ruimer gezien dan het wettelijk rustpensioen. 
 
Om te bepalen of een uitkering een pensioen  is, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:  

���� het moet gaan om op regelmatige tijden terugkerend e betalingen  
���� die geen loon of wedde zijn   
���� en die men momenteel  ontvangt. 
���� Het gaat over betalingen in cash of via overschrijving, 

Komen niet  in aanmerking 
���� voordelen in natura 
���� éénmalig uitbetaalde sommen… 

 
 
Naast het klassieke wettelijke rustpensioen worden hier nog andere pensioenregelingen opgenomen.  
 
Rustpensioen  (inclusief vervroegd rustpensioen) 

- wettelijk  rustpensioen 
- aanvullend pensioen  via de werkgever  of via een regeling voor zelfstandigen  
- aanvullend pensioen  via een individuele  regeling 
- een rustpensioen maar men weet niet of het een wettelijk rustpensioen, een aanvullend of 

individueel pensioen is 
Brugpensioen  (zowel voltijds als deeltijds) 
Invaliditeitspensioen of –uitkering (enkel voor blijvende arbeidsongeschiktheid) 
Weduwe-of weduwnaarspensioen 
 
Zijn o.a. uitgesloten: 
  

- Eénmalig uitbetaalde sommen 
- Voordelen in natura  
- Terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen (TBS) 
- Canada Dry-regeling 
- Werkloosheidsuitkeringen 
- Tijdskrediet voor 50-plussers 
- Halftijdse vervroegde uittreding (ambtenaren) 
- Langetermijnsparen en levensverzekeringen niet specifiek voor pensioendoeleinden 
- Invaliditeits- of ziekteuitkeringen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid 



ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2012 – Speciale module “Overgang van werk naar pensionering” 
 

 4 

 
Voor meer uitleg over bovenstaande begrippen: zie b ijlage “Indeling Belgische pensioenen” waar de 
meest voorkomende pensioenstelsels worden vermeld. Ook een lijst van synoniemen en regelingen 
die geen pensioen zijn worden er opgenomen. 
 
Vanaf welke leeftijd 
 
De leeftijd wordt in 2 cijfers gegeven. (minimum 20 – maximum 69 jaar) 

Het gaat over pensioenen die men momenteel ontvangt. 

De persoon kan momenteel verschillende pensioenen tegelijkertijd ontvangen. 
 
Antwoordmogelijkheid “een rustpensioen maar weet niet of het een wettelijk rustpensioen, een aanvullend of 
individueel pensioen is” dient vermeden te worden. Ze is enkel voorzien voor personen die niet weten welk 
soort rustpensioen(en) ze ontvangen.  
Voor een persoon die weet dat hij een wettelijk rustpensioen ontvangt samen met een aanvullend pensioen 
maar niet weet of dit aanvullend pensioen via de werkgever of via een individuele regeling is, kan men “ja” 
antwoorden bij het wettelijk pensioen en “ja” bij weet niet via welke regeling. 
 

Precisering bij E16: 

 
E16: Indien M_  een rustpensioen ontvangt (ten mins te één 

keer “ja” bij V106a,b,c of d)...................... .............................107a 
         Indien M_ geen rustpensioen ontvangt maar een ander 

pensioen (enkel een “ja” bij één van de vragen 106 e,f,g 
of h 108 
Indien M_ geen enkel soort pensioen ontvangt (“neen ” 
bij alle items van V 106).......................... ................................115 

 
Wanneer de persoon een rustpensioen ontvangt (wettelijk, aanvullend via werkgever, aanvullend via 
individuele regeling of weet niet via welk rustpensioenstelsel) gaat men naar vraag 107a om te weten of de 
persoon vervroegd op pensioen gegaan is via één van de vermelde stelsels.  
 
Wanneer de persoon geen rustpensioen ontvangt maar een brugpensioen, een invaliditeitspensioen- of 
uitkering of een weduwe/weduwnaarspensioen, gaat men naar V108 om te weten of de persoon 
pensioenrechten opbouwt. 
 
Wanneer de persoon geen enkel soort pensioen ontvangt gaat hij naar V115, dit is de eerste van een aantal 
vragen voor personen die geen pensioen ontvangen. 
 

Vraag 107a. Bent u via één van de hieronder vermeld e stelsels vervroegd met pensioen gegaan, 
m.a.w. vroeger dan de wettelijke pensioenleeftijd e n vanaf welke leeftijd? 

 
De vraag wordt gesteld aan personen die een rustpensioen ontvangen. (wettelijk, aanvullend via werkgever, 
aanvullend via individuele regeling of een rustpensioen maar weet niet via welk stelsel) 
 

Men wenst te weten of de personen die momenteel een rustpensioen ontvangen via de weg van vervroegde 
pensionering met pensioen gegaan zijn. 

 

Het gaat zowel over:  

- personen die momenteel een vervroegd pensioen ontvangen als 
- personen die nu de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en een “gewoon” rustpensioen 

ontvangen maar die voordien één van de vervroegde pensioenen hebben ontvangen.  
 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  
 
Worden als vervroegd pensioen beschouwd: 

- Vervroegd rustpensioen 
- Invaliditeitspensioen of - uitkering 
- Brugpensioen (zowel voltijds als deeltijds) 
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Vervroegd met rustpensioen moet gezien worden in functie van de wettelijke pensioenleeftijd (meestal 65 
jaar). Deze leeftijd kan verschillen naargelang de beroepscategorieën of sectoren. 
 
De wettelijke pensioenleeftijd kan voor sommige categorieën hoger liggen (bv. 67 jaar voor magistraten), of 
lager (bv. voor militairen of voor bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie). 
 
Voorbeelden: 
- Zeevarenden (wettelijke pensioenleeftijd 60 jaar) die vanaf de leeftijd van 60 jaar een wettelijk rustpensioen 
ontvangen antwoorden “neen”. Zij zijn niet met vervroegd pensioen gegaan. 
 
- Een gewone bediende (wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar) die op zijn 62 jaar met pensioen ging antwoordt 
“ja, via een vervroegd rustpensioen” 
 
- Een persoon die sinds zijn 52 jaar een blijvende arbeidsongeschiktheid had door een arbeidsongeval 
antwoordt “ja, via een invaliditeitspensioen- uitkering” (uitkering voor arbeidsongeval) 
- Iemand die vóór zijn wettelijk rustpensioen in brugpensioen was antwoordt “ja, via brugpensioen”. 
 
Opmerking: wanneer men voltijds bruggepensioneerde is kan men het wettelijk pensioen niet  vervroegd 
opnemen. Het rustpensioen kan pas ingaan op de normale pensioenleeftijd van 65 jaar. Bijgevolg kan men 
bij V107a niet de combinatie vervroegd rustpensioen en brugpensioen aanduiden.  
 
Opmerking: de stelsels brugpensioen, invaliditeitspensioen of –uitkering en weduwe of weduwnaarspensioen 
worden, ongeacht de leeftijd waarop ze werden ontvangen, in het kader van deze module per definitie 
gezien als vervroegde pensionering. Personen die enkel één of meerdere van deze pensioenen/uitkeringen 
ontvangen slaan via de routing de vraag over vervroegde pensionering over. 
 

Precisering bij E17: 

 
   

 
E17: Indien M_  vervroegd met pensioen gegaan is (c ode 1,2 

of 3 bij 107a) ..................................... ......................................107b 
         Indien M_  niet met vervroegd pensioen is gegaan (code 

4 bij 107a) E18 
 
 
 

Indien de persoon met vervroegd pensioen is gegaan wordt nog een bijkomende vraag gesteld, namelijk 
sinds wanneer (V107b). 
Indien de persoon niet met vervroegd pensioen is gegaan gaat men naar E18. 
 

Vraag 107b: Vanaf welke leeftijd bent u vervroegd m et pensioen gegaan via één van de hiernet 
vermelde stelsels? 

 
Indien er meerdere stelsels werden aangeduid gaat het om de leeftijd waarop de persoon het eerste 
pensioen ontving. 
 

Vraag 108: Ik ga u een aantal pensioenstelsels voor lezen. Kunt u zeggen voor welke stelsels u tot nu 
toe reeds pensioenrechten  voor een rustpensioen  hebt opgebouwd?  
 

De vraag wordt gesteld aan de personen die geen rustpensioen ontvangen maar wel een ander pensioen of 
uitkering krijgen. Men wenst te weten of ze pensioenrechten opbouwen voor een rustpensioen. 

(V116 is dezelfde vraag maar voor diegenen die geen enkel soort pensioen ontvangen.) 

Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

De enquêteur leest alle antwoordmogelijkheden  voor, en duidt een code of meerdere codes aan.  
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Men wenst te weten of de persoon momenteel  pensioenrechten opbouwt of in het verleden reeds bepaalde 
pensioenrechten heeft opgebouwd voor de volgende stelsels: 

- Een wettelijk rustpensioen 
- Een aanvullend pensioen via de werkgever of via een regeling voor zelfstandigen 
- Een aanvullend pensioen via een individuele regeling 
- Eén van de vorige stelsels maar men weet niet hetwelk 

 

Ook wanneer de persoon nog niet voldoende pensioenrechten heeft opgebouwd om recht te hebben op een 
pensioen antwoordt men “ja”. 

Personen die in het verleden hebben bijgedragen maar momenteel niet, antwoorden “ja”. 

Opmerking: 

Praktisch alle personen met een betrekking (werknemers en zelfstandigen) bouwen pensioenrechten op voor 
het wettelijk rustpensioen. 

 

P. PERSONEN DIE EEN PENSIOEN ONTVANGEN: OVERGANG VAN WERK NAAR PENSIONERING 

 

Precisering bij E18: 

 

 
E18: Indien M_  geen betrekking heeft (geen antwoor d op V5) 

en tijdens de referentiemaand geen betrekking gezocht  
heeft (“neen” op V44) en ook geen betrekking gevond en 
heeft (“neen” op V45). ............................ .............................. 109 

         Indien M_  een betrekking heeft (geantwoor d op V5). 112 
Indien M_ geen betrekking heeft (geen antwoord op V 5) 
maar een betrekking zoekt (ja op V44) of reeds 
gevonden heeft of herneemt na loopbaanonderbreking  
(code 0-5 bij V45). ............................... ................................. 120 

 

Indien de persoon geen betrekking heeft en er ook geen zoekt of gevonden heeft vraagt men bij V109 de 
voornaamste reden om niet langer meer te werken. 

Wanneer de persoon een betrekking heeft gaat men naar V112 om te weten of hij zijn uren heeft verminderd 
als stap naar volledige pensionering. 

Indien de persoon geen betrekking heeft maar er wel nog één zoekt wordt er via de routing  naar  V120 
gegaan. 

 

P1. PERSONEN DIE EEN PENSIOEN ONTVANGEN, GEEN BETREKKING HEBBEN EN ER OOK GEEN 
ZOEKEN 

 
 
 

Vraag 109: Wat was de voornaamste  reden om niet langer meer te werken op het moment dat u de 
arbeidsmarkt verliet? 

  
De vraag wordt gesteld aan diegenen die een pensioen ontvangen en tijdens de referentieweek geen 
betrekking hadden en geen betrekking zochten of gevonden hadden. 
 
Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

De enquêteur leest alle antwoordmogelijkheden  voor, en duidt enkel de voornaamste reden aan 
 
Bedoeling van de vraag: 
 
Men wenst te weten wat de voornaamste oorzaak was op het moment dat men de arbeidsmarkt (of de 
laatste job) verliet. 
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Code 1 tot en met 5 zijn eerder werkgerelateerde redenen terwijl code 6 tot en met code 8 persoonlijke of 
familiale redenen zijn. 
 

Code 1:  gunstige financiële regeling om te stoppen met werken. 
- Alle gevallen waar financiële redenen geleid hebben tot stoppen met werken of tot pensionering. 
- Situaties waarbij de persoon vreesde dat, wanneer hij zijn pensioen zou uitgesteld hebben, hij een lager 
pensioen zou gekregen hebben ten gevolge van mogelijke pensioenhervormingen.  
- Personen die vrijwillig op pensioen gingen omwille van een premie of compensatie van de werkgever, 
gouden handdruk of andere financiële regelingen. 
 
Code 2: betrekking verloren en geen meer gevonden 
De persoon verloor zijn voorgaande betrekking en vond er geen meer. 
Hier bedoelt men ontslag of afschaffing van de betrekking (vrijwillig vertrek wordt hier niet bedoeld). 
 
Code 3: verplichte pensioenleeftijd bereikt 
De persoon had de verplichte pensioenleeftijd bereikt (is verschillend van de standaardleeftijd of de 
minimumleeftijd). 
Het gaat over de maximumleeftijd waarop een persoon met pensioen moet gaan. Bv. de leeftijd waarop 
ambtenaren niet langer meer in dienst kunnen blijven en op pensioen moeten worden gesteld is 65 jaar. 
De leeftijdsgrens kan voor sommige categorieën hoger liggen (bv. magistraten) of lager (bv. voor militairen of 
voor bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie). 
 
Code 4: pensioengerechtigde leeftijd bereikt 
Personen die antwoorden dat ze gestopt zijn met werken omdat ze de leeftijd waarop ze een pensioen (of 
vervroegd pensioen) konden krijgen bereikt hadden.  
 
Code 5: andere met het werk verband houdende redenen 
Met het werk verband houdende problemen zoals werkuurregelingen, taken, gezondheid en veiligheid, 
stress, te veel eisend, niet gewaardeerd, houding werkgever,…  
 
Code 6: eigen gezondheid of arbeidsongeschiktheid 
De eigen situatie en niet deze van bijvoorbeeld familie. 
 
Code 7: familiale of zorggerelateerde redenen 
Bv. personen die moeten zorgen voor kinderen, ouders of andere afhankelijke personen; overlijden van een 
familielid; overdracht van de zaak aan bijvoorbeeld de zoon (bij zelfstandigen) 
 
Code 8: andere persoonlijke redenen 
Het gaat om andere redenen van persoonlijke aard (en niet om werkgerelateerde redenen (zie code 5)). 
Enkel wanneer de aangegeven reden niet past in één van de vorige kan code 8 gegeven worden samen met 
een korte omschrijving van de reden. 
 
Opmerking: 
Vervroegde pensionering is geen reden om niet langer meer te werken. In dat geval dient men te vragen 
waarom de persoon vervroegd met pensioen ging. (bv. gunstige financiële voorwaarden, 
gezondheidsproblemen, pensioengerechtigde leeftijd bereikt, enz.) 
 

Vraag 110: Had u op het moment dat u de arbeidsmark t of uw laatste betrekking verliet, nog langer 
aan het werk willen blijven? 

 
De vraag wordt gesteld aan diegenen die een pensioen ontvangen en tijdens de referentieweek geen 
betrekking hadden en geen betrekking zochten of gevonden hadden. 
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Het gaat om wat de persoon wou op het moment dat hij de arbeidsmarkt/ de laatste betrekking verliet. Wou 
hij toen nog blijven werken of niet. 

Wanneer de persoon aangeeft dat hij niet langer kon blijven werken omwille van wettelijke beperkingen of 
een beslissing van de werkgever, dient gepreciseerd te worden dat het over de wens om te blijven werken 
gaat mochten die beperkingen er niet geweest zijn.  

Indien de persoon enkel wou blijven werken wanneer hij van werkplaats had kunnen veranderen of van job 
binnen dezelfde werkplaats, is het antwoord “ja”. 

Vraag 111: Had u het aantal gewerkte uren verminder d als stap naar volledige pensionering? 

 
De vraag wordt gesteld aan personen die geen betrekking hebben en er ook geen zoeken. Daarom is de 
periode waarop deze vraag betrekking heeft het verleden, namelijk de periode vóór dat de laatste betrekking 
werd verlaten. 
Dezelfde vraag wordt gesteld bij V112 en V116 maar dan aan personen die een betrekking hebben en al 
(V112) dan niet (V116) een pensioen ontvangen. Voor hen heeft de vraag betrekking op de actuele situatie. 
 
Belangrijk is dat het gaat om een vermindering van uren als stap naar pensionering . 
 
Het aantal werkuren omvat ook het begrip hoeveelheid werk. De referentie is een voltijds werkschema. 
 
Het kan gaan om een officiële regeling  zoals bv: overschakelen naar deeltijds werken, naar vierdaagse 
week, halftijds tijdskrediet (de zogenaamde landingsbaan voor oudere werknemers), halftijds brugpensioen, 
arbeidsduurvermindering, haltijds vervroegde uittreding (ambtenaren), … 
In bijlage  worden voorbeelden  gegeven van officiële regelingen. 
 
Het kan ook gaan om een niet officiële regeling  zoals een eigen beslissing zonder dat dit officieel 
overeengekomen was tussen werknemer en werkgever. Bv. een persoon die beslist dat hij geen overuren 
meer presteert als stap naar volledige pensionering . 
 
Personen die, eens ze een pensioen kregen, hun voltijdse betrekking verlaten hebben om een andere 
deeltijdse job uit te oefenen antwoorden “ja”. 
 
Zelfstandigen die minder uren werken als stap naar volledige pensionering antwoorden “ja” 
 
 
Code 1: ja, vóór ontvangst van het eerste rustpensioen 
 
Het gaat enkel over een rustpensioen. Wanneer de persoon zowel een wettelijk als een aanvullend 
rustpensioen ontvangt, bedoelt men vóór ontvangst van het rustpensioen dat men het eerst ontving. 
 
Voor een persoon die zijn gewerkte uren verminderd heeft vóór hij een pensioen ontving en nogmaals 
verminderde eens hij een rustpensioen kreeg, duidt men code 1 aan wanneer die eerste vermindering van 
uren gedaan werd als stap naar volledige pensionering. 
 
Code 2:  ja, vanaf of na ontvangst van het eerste rustpensioen. … vrij voor gekozen . 
 
De persoon werkt minder uren als stap naar volledige pensionering maar de reden waarom heeft niets te 
maken met het mogelijks bereiken van het inkomensplafond. 
 
Code 3:  ja, vanaf of na ontvangst van het eerste rustpensioen … kwam anders boven het inkomensplafond.  
 
Het pensioenbedrag kan worden verminderd of zelfs geschorst wanneer de beroepsinkomsten een bepaald 
bedrag overschrijden. 
Indien dit de reden is waarom de persoon minder gaat werken wordt deze code aangeduid. 
 
Code 4:  neen 
 
Wanneer de persoon het aantal uren niet verminderd heeft voor, vanaf of na de ontvangst van een 
rustpensioen. 
 
Indien de persoon zijn aantal uren verminder(d)e maar niet als stap naar volledige pensionering. 
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Wanneer de persoon altijd al deeltijds gewerkt heeft, antwoordt hij “neen” indien zijn uren niet verder werden 
verminderd. 
 
Een persoon die een vermindering van uren aangevraagd heeft bij zijn werkgever maar tijdens de 
referentieperiode nog niet minder uren presteert, antwoordt “neen”.  
 
Wanneer de persoon aangeeft dat het niet mogelijk is om het aantal uren te verminderen antwoordt men 
“neen” 
 

P2. PERSONEN DIE EEN PENSIOEN ONTVANGEN EN EEN BETREKKING HEBBEN 
 

 

Vraag 112:  Heeft u het aantal gewerkte uren vermin derd als stap naar volledige pensionering? 

Zie V111 De persoon ontvangt een pensioen en heeft een betrekking, bijgevolg gaat de vraag over de 
situatie tijdens de referentieperiode. 

 

Vraag 113:  Wat is de voornaamste reden  om aan het werk te blijven?  

De vraag wordt gesteld aan personen die een pensioen ontvangen en een betrekking hebben. 

 
Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

De enquêteur leest alle antwoordmogelijkheden  voor, en duidt de belangrijkste reden aan.  

 
Code 1:  
Bij code 1 gaat het over een toekomstig inkomen, namelijk het verwerven van een toekomstig rustpensioen 
of een verhoging van het rustpensioen in de toekomst. M.a.w. het verwerven of verhogen van 
rustpensioenrechten. 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: 
Bij code 2 gaat het om het huidige inkomen, namelijk het verwerven van een voldoende hoog inkomen voor 
de persoon zelf of zijn/haar huishouden.  
 
Code 3: 
Een combinatie van code 1 en 2 
Indien de persoon evenveel belang hecht aan het toekomstig inkomen (code 1) als het huidig inkomen (code 
2) duidt men code 3 aan. 
 
Code 4: 

Geen financiële stimulans. 

Men blijft aan het werk om andere dan financiële redenen, zoals voldoening in het werk, sociale contacten of 
goede werkomstandigheden (bv. flexibele uren, scholingsmogelijkheden, veilige werkomgeving,…) 

Personen die zeggen dat hun kinderen uit huis zijn of hun echtgenoot/echtgenote nog aan het werk is of die 
zeggen dat ze zich anders zouden vervelen, duiden ook code 4 aan. 

Voor zelfstandigen die geen opvolger voor hun zaak vinden wordt eveneens deze code gebruikt. 

 

Opmerking: 

Personen die “toevallig” aan het werk waren tijdens de referentieweek en die nog slechts af en toe werken 
dienen hier ook de reden te geven waarom ze occasioneel werken. 

 

 

Vraag 114:  Vanaf welke leeftijd bent u van plan al le arbeid stop te zetten? 
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Men vraagt de geplande leeftijd waarop alle betaalde arbeid wordt/werd stopgezet met de bedoeling niet 
meer terug te keren op de arbeidsmarkt.  
 
Wanneer de persoon antwoordt “ik zal altijd moeten blijven werken”: code 5 (weet niet maar dit zal over meer 
dan 10 jaar zijn) 
 
Code 1: geplande leeftijd: 
 
De antwoorden liggen tussen minimum 50 jaar en maximum 90 jaar. 
 
In het geval de persoon binnen het jaar nog zal stoppen wordt de leeftijd vermeld die hij op dat moment zal 
hebben.  
 
Wanneer men de leeftijd niet kan geven maar wel ongeveer weet wanneer men zal stoppen kan men een 
klasse aanduiden. 
De gebruikte klassen zijn de volgende:  
 
Code 2: Over meer dan 1 jaar tot en met 3 jaar 
Code 3: Over meer dan 3 jaar tot en met 5 jaar 
Code 4: Over meer dan 5 jaar tot en met 10 jaar 
Code 5: Over meer dan 10 jaar  
 
Code 6: weet nog niet wanneer dit zal zijn 
Indien de persoon nog helemaal niet weet wanneer hij zal stoppen 

 

 

Q.  PERSONEN DIE GEEN PENSIOEN ONTVANGEN: OVERGANG VAN WERK NAAR PENSIOEN 

 

 

Vraag 115:  Ik ga u een aantal pensioenstelsels voo rlezen. Kunt u zeggen voor welke stelsels u tot nu 
toe reeds pensioenrechten  voor een rustpensioen  hebt opgebouwd?  

De vraag wordt gesteld aan personen die geen pensioen ontvangen. 

Manier waarop de vraag wordt beantwoord: 

De enquêteur leest alle antwoordmogelijkheden  voor, en duidt  een code of meerdere codes aan.  

Zie V108. 

 

Precisering bij E19: 

 

 
E19: -  Indien M_  een betrekking  heeft (een antwoord op 

V5) 
116 

        - Indien M_ geen betrekking  heeft (geen antwoord op 
V5) maar een betrekking zoekt  (ja op V44) of  reeds 
gevonden  heeft of herneemt na loopbaanonderbreking  
(code 0-5 bij V45) 

 
117 

        - Indien M_  geen betrekking  heeft (geen antwoord op 
V5) en tijdens de referentiemaand geen betrekking 
gezocht heeft (“neen” op V44) en ook geen betrekkin g 
gevonden heeft (“neen” op V45). 

119 

 

De personen die nog geen pensioen ontvangen en nog werken moeten nog de vraag over vermindering van 
uren (V116) beantwoorden. 

 

De personen die nog geen pensioen ontvangen en geen betrekking hebben maar wel een betrekking zoeken 
of reeds gevonden hebben slaan V116 over en gaan onmiddellijk naar V117. 
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Personen die nog een pensioen ontvangen, geen betrekking hebben en er ook geen zoeken, beantwoorden 
V119. 

 

Vraag 116:  Heeft u het aantal gewerkte uren vermin derd als stap naar volledige pensionering? 

De vraag wordt gesteld aan personen die nog geen pensioen ontvangen en een betrekking hebben, 
bijgevolg gaat de vraag over de situatie tijdens de referentieperiode. 

Zie V111.  

 

 

Vraag 117:  Eens u een rust pensioen zal ontvangen, verwacht u dan dat u zal do orgaan met werken 
of zoeken naar werk? 

De vraag wordt gesteld aan personen die nog geen pensioen ontvangen en een betrekking hebben of nog 
een betrekking zoeken. 

 

De vraag gaat over de huidige verwachting eens de persoon een rust pensioen zal ontvangen. Wanneer hij 
verwacht verder te werken, zijn de volgende codes ter beschikking: 

Code 1:  

Ja, omwille van financiële redenen 

Code 2: 

Ja, omwille van andere dan financiële redenen 

 

Wanneer de persoon niet van plan is om nog verder te werken of te zoeken naar werk eens hij een 
rustpensioen ontvangt kan één van de volgende twee codes worden aangeduid: 

 

Code 3: 

Neen, stopt onmiddellijk wanneer een rustpensioen wordt ontvangen 

 

Code 4: 

Neen, zal stoppen vóór ontvangst van een rustpensioen  

 

 

Vraag 118:  Vanaf welke leeftijd bent u van plan al le arbeid stop te zetten? 

Deze vraag wordt gesteld aan personen die geen pensioen ontvangen, een betrekking hebben of nog een 
betrekking zoeken. 

Zie V114 

 

Precisering bij E20: 

 

 
E20: Indien M_  geen betrekking heeft (geen antwoor d op V5) ... 119 

Indien M_ een betrekking heeft (een antwoord op V5) .........120 

 

 

 Indien de persoon geen betrekking meer heeft wenst men nog te weten wat de voornaamste arbeidssituatie 
was na het beëindigen van de laatste baan. De personen die een betrekking hebben slaan V119 over. 
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Vraag 119:  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. 

 

 

R.  ALLE PERSONEN: OVERGANG VAN WERK NAAR PENSIOEN 

 

 

Vraag 120:  Zouden flexibelere werktijdregelingen e rtoe 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,… 

 

Vraag 121:  Zouden meer mogelijkheden om kennis / v aardigheden bij te werken 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. 

 

Vraag 123:  Zouden betere gezondheid en / of veilig heid 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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Vraag AT: Einde interview 

De eindtijd dient genoteerd te worden via het zelfde principe als bij Vraag AO. 

 
Bijlage:  

- “indeling Belgische pensioenen” met de meest voorkomende pensioenstelsels  
- lijst van synoniemen 
- regelingen die geen pensioen zijn 
- voorbeelden van officiële regelingen in verband met vermindering van aantal gewerkte uren 
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BIJLAGE : ad hoc module 2012 “Overgang van werk naar pensionering” 
 

Indeling Belgische pensioenen 
 

1. RUSTPENSIOEN (inclusief vervroegd rustpensioen) 

 
1.1 Rustpensioen : wettelijk stelsel  
 
Een wettelijk rustpensioen is een uitkering die men vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt en die wordt 
toegekend op basis van een persoonlijke beroepsloopbaan als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Het 
systeem wordt gefinancierd door verplichte sociale zekerheidsbijdragen.  
De wettelijke pensioenleeftijd is doorgaans 65 jaar, maar voor sommige categorieën ligt die lager of hoger.  
Opmerking: voor werknemers in de privésector, zelfstandigen en sommige personeelsleden in de openbare 
sector was de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen tot 2008 lager dan 65 jaar. 
 
Er zijn verschillende stelsels: 
 

• privésector ( inclusief de contractuele en tijdelijke werknemers in de openbare sector) 
o rustpensioen van de werknemers (leeftijd M/V 65 jaar, 45 dienstjaren) 
o rustpensioen van de zelfstandigen (leeftijd M/V 65 jaar, 45 dienstjaren) 

 
• Openbare sector 
Voor vast benoemde ambtenaren 

o  rustpensioen openbare sector (leeftijd M/V 65 jaar): federale en gefederaliseerde 
ambtenaren (incl. leger en politie, lokale overheden) 

 
• Bijzondere stelsels 

o Bijzonder stelsel van de mijnwerkers: (ondergrondse mijnwerkers: leeftijd 55 jaar (of 25 jaar 
ondergronds gewerkt), bovengrondse mijnwerkers :leeftijd 60 jaar)  

o Bijzonder stelsel van zeevarenden (leeftijd 60 jaar) 
o Bijzonder stelsel van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart (leeftijd 55 jaar) 
o DOSZ-pensioen (Dienst Overzeese Sociale Zekerheid) (voor personen die hun 

beroepsactiviteit buiten de Europese Economische Ruimte uitoefenden)  
o gewaarborgd minimumpensioen (overheidssector) (begrepen in rustpensioenen openbare 

sector) 
o magistraten: leeftijd 67 jaar ( magistraten van het Hof van Cassatie 70 jaar) 
o ook oudere stelsels 

 
Vervroegd pensioen  vóór de wettelijke pensioenleeftijd: was tot nu toe mogelijk na het bereiken van de 
leeftijd van 60 jaar en als de werknemer 35 jaar gepresteerd had. Voor sommige categorieën was de leeftijd 
hoger of lager. 
 

• Sociale bijstand (afhankelijk van het inkomen – niet verbonden met (eerdere) beroepsactiviteiten  
 

o  inkomensgarantie voor ouderen (IGO): 
De Inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde 
personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Sinds 2001 vervangt ze 
het vroegere 'gewaarborgde inkomen'. 

 
 
 
 
 
Aanpassing vervroegd werknemerspensioenen door de r egering  

De regering heeft enkele elementen van het pensioenstelsel voor de werknemers aangepast. Ze hebben 
geen terugwerkende kracht en zijn van toepassing op de pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2013 
ingaan. Ze hebben in eerste instantie betrekking op de leeftijd waarop het pensioen vervroegd kan ingaan. 
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De minimumleeftijd voor toegang tot het vervroegd pensioen op 60 jaar wordt gefaseerd opgetrokken als 
volgt:  

 Datum  Minimumleeftijd   Loopbaanvoorwaarde   Uitzonderingen lange loopbanen   

 2012  60 jaar  35 jaar  /  

 2013  60,5 jaar  38 jaar   60 jaar, indien 40 jaar loopbaan  

 2014  61 jaar  39 jaar   60 jaar, indien 40 jaar loopbaan  

 2015  61,5 jaar  40 jaar   60 jaar, indien 41 jaar loopbaan 

 2016  62 jaar  40 jaar   60 jaar, indien 42 jaar loopbaan  
 61 jaar, indien 41 jaar loopbaan  

 
 
 
1.2 Rustpensioen:  Aanvullend pensioen via de werkgever of via een re geling voor 
zelfstandigen  
 
BELANGRIJK:   
- bij de vragen over het ontvangen van dit pensioen mag dit stelsel enkel worden aangeduid wanneer de 
uitbetaling op regelmatige basis gebeurt, dus in de vorm van een lijfrente (levenslange rente) en NIET in de 
vorm van een kapitaal  
- bij de vragen over „pensioenrechten opbouwen“ gaat het over de bijdragen tot dit stelsel ongeacht onder 
welke vorm men het later zal uitbetaald krijgen 
 
Het aanvullend pensioen steunt op kapitalisatie en vormt een aanvulling op het wettelijk 
rustpensioen. 
Dit pensioen wordt toegekend aan elke werknemer die  door een arbeidsovereenkomst gebonden is. 
De organisatie gaat uit van de onderneming, bedrijf stak of beroepsgroep. 
 

• aanvullend pensioen voor werknemers  (in het algemeen niet voor contractuelen in de openbare 
sector maar wel voor contractuelen van de lokale en provinciale overheden). 
Het kan gaan om groepsverzekeringen of pensioenfondsen, georganiseerd op het niveau van het 
bedrijf of op het niveau van de sector  

• aanvullend pensioen voor zelfstandigen 
Er zijn voor zelfstandigen verschillende mogelijkheden:  

- groepsverzekering voor bedrijfsleiders 
- IPT verzekering (Individuele Pensioentoezegging): is in feite hetzelfde als een 

groepsverzekering maar op individuele basis. In tegenstelling tot de "groepsverzekering 
voor bedrijfsleiders" wordt de IPT dus toegekend aan één begunstigde, met name aan de 
zaakvoerder van een vennootschap. 

- Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) 
- Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ) 
- Bedrijfsleidersverzekering (BLV) 

 
 
1.3 Rustpensioen.  Aanvullend pensioen via individuele bijdragen   
 
BELANGRIJK:   
- bij de vragen over het ontvangen van dit pensioen mag dit stelsel enkel worden aangeduid wanneer de 
uitbetaling op regelmatige basis gebeurt, dus in de vorm van een lijfrente (levenslange rente) en NIET in de 
vorm van een kapitaal.  
- bij de vragen over „pensioenrechten opbouwen“ gaat het over de bijdragen tot dit stelsel ongeacht onder 
welke vorm men het later zal uitbetaald krijgen 
 
Het aanvullend pensioen steunt op kapitalisatie en vormt een aanvulling op het wettelijk 
rustpensioen. 
Het gaat over de pensioenvoorzieningen waarvoor het  initiatief volledig bij het individu ligt. Ieder 
individu kan, ongeacht zijn professioneel statuut, hieraan vrij deelnemen. 



ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2012 – Speciale module “Overgang van werk naar pensionering” 
 

 16 

• aanvullend pensioen uit levensverzekering  
• aanvullend pensioen uit pensioenfondsen 
• aanvullend pensioen uit pensioensparen 

 
Opmerking:  het aanvullend pensioen van de zelfstandigen hoort hier niet  bij, dit valt onder het aanvullend 
stelsel (via de werkgever of de zelfstandige) 
 
2. WERKLOOSHEIDSPENSIOEN 
 
Het gaat over periodieke betalingen aan oudere pers onen die hun job verloren zijn of slechts 
deeltijds werken ten gevolge van bedrijfsherstructu rering vóór ze de wettelijke pensioenleeftijd 
bereikt hebben. Eens de wettelijke pensioenleeftijd  bereikt, stoppen deze betalingen. In België zijn e r 
twee stelsels: 
 

• brugpensioen : is een stelsel waarbij werknemers van een zekere leeftijd die worden 
ontslagen, recht hebben op een vaste werkloosheidsu itkering en op een aanvullende 
maandelijkse vergoeding verschuldigd door de vroege re werkgever.   
Men kan op brugpensioen vanaf 60 jaar. Dit is het algemeen stelsel. 
Onder bepaalde voorwaarden kan een brugpensioen ingaan voordat de leeftijd van 60 jaar bereikt 
wordt. Deze stelsels worden afwijkende stelsels genoemd en houden rekening met bijzonderheden 
van bepaalde sectoren, bepaalde beroepen of bepaalde werknemers. Voor zware beroepen 
bijvoorbeeld kan brugpensioen in sommige gevallen reeds vanaf 56 jaar. In bepaalde sectoren kan 
men onder bepaalde voorwaarden reeds vanaf 50 jaar met brugpensioen. 
Het brugpensioen eindigt op 65 jaar. Wanneer men (voltijds) met brugpensioen is kan men niet met 
vervroegd pensioen.  
 

• halftijds brugpensioen : is een regeling die een werknemer uit de privésector die aan de 
leeftijdsvoorwaarden voldoet, de mogelijkheid biedt om zijn arbeidsprestaties bij zijn werkgever tot 
een halftijdse betrekking te herleiden. De werknemer die kiest voor dit systeem, ontvangt naast een 
werkloosheidsuitkering als halftijds bruggepensioneerde nog een aanvullende vergoeding ten laste 
van de werkgever en het loon voor zijn halftijdse arbeidsprestaties. 
Voor werknemers tussen 55 jaar (de minimumleeftijd voor halftijds brugpensioen) en 58 jaar kan dit in 
principe enkel als de sector of het bedrijf een cao over halftijds brugpensioen gesloten heeft. 
Opmerkingen: 
- In tegenstelling tot het voltijds brugpensioen moet de werkgever niet eerst de werknemer ontslaan voor een 

overeenkomst kan uitgewerkt worden, deze overeenkomst moet vóór de vermindering van prestaties 
afgesloten worden. Vaak gaat het halftijds brugpensioen het voltijds brugpensioen vooraf. 

- Net zoals het voltijds eindigt ook het halftijds brugpensioen op 65 jaar. Maar halftijds bruggepensioneerden 
kunnen vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen. 

- Vanaf 1 januari 2012 kunnen geen nieuwe werknemers meer instappen in het systeem. Aan mensen die nu 
reeds in halftijds brugpensioen zijn, wordt niet geraakt. 

3. INVALIDITEITSPENSIOEN of -uitkering (pensioen wegens arbeidsongeschiktheid, 
inclusief ziektepensioen) 
 
Het gaat over periodieke betalingen aan personen di e nog niet de pensioenleeftijd bereikt hebben en 
dit om het inkomensverlies als gevolg van blijvende  arbeidsongeschiktheid door ziekte/ letsel of 
handicap te compenseren.  
 

• uitkering voor arbeidsongeval wegens blijvende arbeidsongeschiktheid (BAO) 
• uitkering voor beroepsziekte wegens blijvende arbeidsongeschiktheid 
• tegemoetkoming aan personen met een handicap (bestaat uit de inkomensvervangende 

tegemoetkoming) 
• Pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid (openbare sector):  

Ambtenaren die definitief lichamelijk ongeschikt werden bevonden door de bevoegde medische 
dienst (in veel gevallen Medex) en om die reden ambtshalve oprustgesteld worden, kunnen in 
principe een rustpensioen krijgen. 

 
4. WEDUWE-WEDUWNAARSPENSIOEN (overlevingspensioen)  
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Het betreft een pensioen dat men uitkeert aan een o verlevende van een overledene (zoals de 
echtgenoot of ex-echtgenoot) op grond van de vroege re beroepsactiviteit van de overledene (een al 
dan niet gepensioneerd ambtenaar, werknemer of zelf standige). 
 

• overlevingspensioen voor de weduwe/weduwnaar (in het werknemer- zelfstandigen-en 
ambtenarenstelsel) 

• buitenlands overlevingspensioen 
• overlevingspensioen ten laste van DOSZ (Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid) 
• gewaarborgd minimum overlevingspensioen (Dit is een supplement dat wordt toegekend wanneer 

het overlevingspensioen onder het gewaarborgd minimumpensioen ligt) 
• Uitkering voor overlijden van familielid tijdens het uitoefenen van zijn/haar job of op de weg naar en 

van het werk (jaarlijkse vergoeding) 
 
 
 

Regelingen die geen pensioen zijn 

- alle éénmalige uitkeringen  of een éénmalige uitbetaling van kapitaal 
- Alle voordelen in natura   
- Alle medische verzorging  voor ouderen en voor gehandicapten 
- Tegemoetkomingen voor hulp  aan bejaarden 
- Integratietegemoetkoming  voor gehandicapten: deze dekt de kosten die de persoon heeft zoals de 

kosten voor een gemotoriseerde rolstoel, speciale uitrusting voor de badkamer, enz  De 
integratietegemoetkoming is geen inkomensvervangende uitkering maar een uitkering om zorgkosten te 
dekken. 

- Uitkeringen voor tijdelijke afwezigheid  door ziekte (ziekte-uitkering) of ongeval (tijdelijk wil zeggen, niet 
definitief) 

- Kinderbijslag 
- Langetermijnsparen en levensverzekeringen niet spec ifiek voor pensioendoeleinden 
- Werkloosheidsuitkeringen  
- Canada dry-regeling : het is een ontslagregeling die lijkt op een brugpensioenregeling maar de 

voorwaarden i.v.m. leeftijd en aantal gewerkte jaren zijn niet dezelfde.De werkgever kent aan een 
ontslagen werknemer aanvullingen toe bovenop zijn werkloosheidsuitkering. De personen die deze 
regeling gekregen hebben worden beschouwd als werklozen. 

- Tijdskredie t voor 50-plussers 
- Halftijdse vervroegde uittreding  bij ambtenaren (zie uitleg bij vermindering van uren als stap naar 

pensionering) 
- Ter beschikking gesteld voorafgaand aan het pensioe n (TBS : 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.   

 Vermindering van uren als stap naar pensionering.  

Zowel officiële als niet officiële regelingen  komen in aanmerking. 

Hieronder worden een paar voorbeelden gegeven van officiële regelingen die tot 1 januari 2012 bestonden 
en waarvan sommigen worden afgebouwd: 

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 deeltijdse loopbaanonderbreking  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. 
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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 10 
jaar vóór hij (al dan niet vervroegd) op rust wordt gesteld. In dit stelsel werkt men elke maand halftijds, in 
volledige of halve dagen. Naast de wedde voor halftijdse prestaties, ontvangt de ambtenaar nog een 
maandelijkse premie. 
 
De vrijwillige vierdagenweek  : 
De vrijwillige vierdagenweek is een viervijfdenarbeidsstelsel waarin personeelsleden in de openbare sector (zowel 
statutairen als contractuelen) vier dagen werken en de vijfde dag verlof hebben. Ze hebben recht op 80% van hun loon, 
dat wordt aangevuld met een premie. Sinds 1 januari 2012 is het afgeschaft maar het blijft nog wel van 
toepassing voor de personeelsleden die vóór 31 december 2011 reeds in het systeem zaten.  
 

Synoniemen 
 
Rustpensioen: ouderdomspensioen 
Rustpensioen (wettelijk stelsel): eerste pijler 
Rustpensioen (aanvullend stelsel): extralegaal pensioen, de tweede pensioenpijler 
Rustpensioen (aanvullend stelsel via de werkgever): tweede pijler 
Rustpensioen (aanvullend stelsel via individuele bijdragen): individueel aanvullend pensioen, derde pijler 
Weduwepensioen/weduwnaarspensioen: Overlevingspensioen 
 
 
 
 


