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

Tweede kwartaal 2012 
  

Vragen te stellen aan alle personen van 50 tot en met 69 jaar die een betrekking hebben (al dan niet uitgeoefend 
tijdens de referentieweek) of gewerkt hebben na de leeftijd van 49 jaar. 

De vragen van de module moeten persoonlijk door de respondent beantwoord worden, dus niet door een proxy!  
 

In te vullen voor alle personen van 50 tot en met 69 jaar: 
- die een betrekking hebben (al dan niet uitgeoefend 
tijdens de referentieweek) (alle personen die 
geantwoord hebben op V5) 
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).  

(ENQ Beantwoord de twee volgende vragen op basis van de antwoorden 
uit de individuele vragenlijst. De antwoorden kan u toetsen aan de 
hierboven vermelde filtering.)  

Geantwoord op V5 (beroepsstatuut):  
Ja   : heeft een betrekking 
Neen   : heeft geen betrekking 
V61 (jaar waarin de vorige betrekking werd beëindigd) 
|______|  -  Geboortejaar  |______|  = |______| 
 
O. PENSIOEN  
Tot slot volgen er nog een aantal vragen over de overgang van werk 
naar pensionering. Wanneer er sprake is van pensioenen bedoelt 
men regelmatige en periodieke betalingen. Het gaat niet om 
éénmalige uitkeringen of voordelen in natura. 

Ga naar vraag:  
106. Ik ga u eerst een aantal pensioenstelsels en 
uitkeringen voorlezen. Kunt u zeggen of u  momenteel één 
of meerdere van deze pensioenen of uitkeringen op 
regelmatige basis ontvangt en vanaf welke leeftijd? 
Ontvangt u …  
(ENQ Lees lijn per lijn voor – Meerdere stelsels zijn mogelijk.)  
106a  een wettelijk rustpensioen?   

Ja......................................................................................... 1 106a1 
Neen .................................................................................... 2 106b 

106a1  Vanaf welke leeftijd?                              I___I___l      106b 

106b een aanvullend pensioen via de werkgever of via een 
regeling voor zelfstandigen? Het gaat bv. om een 
groepsverzekering, een pensioenfonds of een aanvullend 
rustpensioen voor zelfstandigen,… 

 

Ja......................................................................................... 1 106b1 
Neen .................................................................................... 2 106c 

106b1  Vanaf welke leeftijd?                          I___I___l         106c 

 

 
 

   

Ga naar vraag:  

106c een aanvullend pensioen via een individuele regeling 
zoals bijvoorbeeld pensioensparen of een individuele 
levensverzekering? 

 

Ja ........................................................................................ 1 106c1 
Neen.................................................................................... 2 106d 

106c1  Vanaf welke leeftijd?                          I___I___l          106d 

106d een rustpensioen maar u weet niet of het een wettelijk, 
aanvullend of individueel pensioen is ?  

 

Ja ........................................................................................ 1 106d1 
Neen.................................................................................... 2 106e 

106d1  Vanaf welke leeftijd?                          I___I___l          106e 

106e  een brugpensioen (voltijds of deeltijds)    

Ja ........................................................................................ 1 106e1 
Neen.................................................................................... 2 106f 

106e1  Vanaf welke leeftijd?                          I___I___l          106f 

106f een invaliditeitspensioen of - uitkering, zoals een 
pensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid, 
ambtshalve pensionering wegens ziekte, uitkering voor 
arbeidsongeval of beroepsziekte wegens blijvende 
arbeidsongeschiktheid, inkomensvervangende 
tegemoetkoming voor gehandicapten,…?  

 

Ja ........................................................................................ 1 106f1 
Neen.................................................................................... 2 106g 

106f1  Vanaf welke leeftijd?                          I___I___l           106g 

106g  een weduwe- of weduwnaarspensioen?    

Ja ........................................................................................ 1 106g1 
Neen.................................................................................... 2 E16 

106g1  Vanaf welke leeftijd?                          I___I___l          E16 

E16: - Indien M_  een rustpensioen ontvangt (ten minste één 
keer “Ja” bij V106a, b, c of d) ............................................. 107a 

         - Indien M_ geen rustpensioen ontvangt maar een 
ander pensioen ( “Ja” bij één van de vragen 106 e, f, g 
en “Neen” bij alle vragen 106 a ,b, c, d) ............................ 108 
- Indien M_ geen enkel soort pensioen ontvangt 
(“Neen” bij alle items van V106) ......................................... 115 
  

 

Groep / huishouden / respondent nr.:  
I___I___I___I___I___I / I___I___I / I___I___I 
Naam: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Voornaam : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Gsm:  I__I__I__I__I / I__I__I__I__I__I__I   / dag: ...    uur: .......  
Tel.: I__I__I__I / I__I __I__I__I__I__I__I  / dag :....    uur: .......  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Ga naar vraag:  
109. Wat was de voornaamste reden om niet langer meer te 

werken op het moment dat u de arbeidsmarkt verliet? 
(ENQ Duid de belangrijkste reden aan – Slechts 1 enkel antwoord 

mogelijk) 

 

- Er waren gunstige financiële regelingen om te stoppen .... 1 110 
- U verloor uw betrekking en vond er geen meer................. 2 110 
- U had de verplichte pensioenleeftijd bereikt ...................... 3 110 
-  U had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.................. 4 110 
- Andere met het werk verband houdende redenen zoals 

ongunstige werkuren, stress, te veeleisende job, 
houding werkgever, enz. ................................................... 5 110 

- Eigen gezondheid of arbeidsongeschiktheid ..................... 6 110 
- Familiale of zorggerelateerde redenen ............................. 7 110 
- Andere persoonlijke redenen                                     
(ENQ. Geef een  omschrijving)  ……………………………… 8 110 
.............................................................................................   

110. Wou u nog langer aan het werk blijven op het moment 
dat u de arbeidsmarkt of uw laatste betrekking verliet?  

- Ja ........................................................................................ 1 111 
- Neen ................................................................................... 2 111 

111. Had u het aantal gewerkte uren verminderd als stap naar 
volledige pensionering? 

(ENQ – Slechts 1 enkel antwoord mogelijk) 
 

- Ja, vóór ontvangst van het eerste rustpensioen ................. 1 119 
- Ja, vanaf of na ontvangst van het eerste rustpensioen. U 

had er vrij voor gekozen om minder uren te werken........... 2 119 
- Ja, vanaf of na ontvangst van het eerste rustpensioen. U 

kwam anders boven het inkomensplafond voor 
toegelaten arbeid. ............................................................... 3 119 

- Neen ................................................................................... 4 119 

P2. PERSONEN DIE EEN PENSIOEN ONTVANGEN 
EN EEN BETREKKING HEBBEN 

  

112. Heeft u het aantal gewerkte uren verminderd als stap 
naar volledige pensionering? 

(ENQ. – Slechts 1 enkel antwoord mogelijk) 
 

- Ja, vóór ontvangst van het eerste rustpensioen ................. 1 113 
- Ja, vanaf of na ontvangst van het eerste rustpensioen. U 

had er vrij voor gekozen om minder uren te werken........... 2 113 
- Ja, vanaf of na ontvangst van het eerste rustpensioen. U 

kwam anders boven het inkomensplafond voor 
toegelaten arbeid. ............................................................... 3 113 

- Neen ................................................................................... 4 113 

113. Wat is de voornaamste reden om aan het werk te blijven?
(ENQ Duid de belangrijkste reden aan – Slechts 1 enkel antwoord 

mogelijk) 

 

- U wil een rustpensioen verwerven in de toekomst of uw  
toekomstig rustpensioen verhogen..................................... 1 114 

- U wil een voldoende hoog inkomen voor uzelf of uw 
huishouden verwerven........................................................ 2 114 

- Een combinatie van de twee vorige. U wil dus zowel een 
rustpensioen in de toekomst verwerven of uw toekomstig 
rustpensioen verhogen als een voldoende hoog inkomen 
voor uzelf of uw huishouden verwerven. ........................... 3 114 

- U blijft aan het werk om andere dan financiële redenen, 
zoals voldoening in het werk, sociale contacten, enz. ....... 4 114 

 

Ga naar vraag:  
107a. Bent u via één van de volgende stelsels vervroegd met 

pensioen gegaan, m.a.w. vroeger dan de wettelijke 
pensioenleeftijd? 

(ENQ Lees één voor één voor – Meerdere antwoorden mogelijk.) 

 

- Ja, via het vervroegd rustpensioen..................................... 1  
- Ja, via een invaliditeitspensioen of - uitkering, zoals 

pensioen wegens definitieve lichamelijke 
ongeschiktheid, ambtshalve pensionering wegens 
ziekte, uitkering voor arbeidsongeval of beroepsziekte 
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, 
inkomensvervangende tegemoetkoming voor 
gehandicapten .................................................................... 2  

- Ja, via brugpensioen .......................................................... 3  
- Neen, u bent niet vervroegd met pensioen gegaan............ 4 E17 
E17: - Indien M_ vervroegd met pensioen gegaan is       

(code 1,2 of 3 bij V107a) ..............................................  
         - Indien M_ niet met vervroegd pensioen is gegaan         

(code 4 bij V107a) .........................................................  

107b
 

E18 
107b. Vanaf welke leeftijd bent u vervroegd met pensioen 

gegaan via één van de hiernet vermelde stelsels? 
(ENQ Indien er meerdere stelsels werden aangeduid bij 
V107a, gaat het om de leeftijd waarop de persoon het eerste 
pensioen ontving.) 

                                                   |___I___l   
          

E18 

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

(ENQ Lees één voor één voor – Meerdere antwoorden mogelijk) 
(ENQ. Indien M_ pensioenrechten voor een rustpensioen opbouwt 

maar niet weet in welk stelsel, antwoordt men “Neen” op 
V108a, b en c en “Ja” op V108d)  

108a  in het wettelijke stelsel ................................................. 1  
108b  in het aanvullende stelsel via de werkgever of via 

een regeling voor zelfstandigen. Het gaat bv. om een 
groepsverzekering, een pensioenfonds of een 
aanvullend pensioen voor zelfstandigen,…......................... 2  

108c  in het aanvullend stelsel via een individuele 
regeling, zoals pensioensparen of een individuele 
levensverzekering................................................................ 3  

108d. In één van de vorige stelsels maar u weet niet 
hetwelk. .............................................................................. 4 E18 

P. PERSONEN DIE EEN PENSIOEN ONTVANGEN  

E18: - Indien M_  geen betrekking heeft (geen antwoord op 
V5) en tijdens de referentiemaand geen betrekking 
gezocht heeft (“Neen” op V44) en ook geen betrekking 
gevonden heeft (“Neen” op V45). ......................................... 109 

         - Indien M_ een betrekking heeft (geantwoord op V5) ........ 112 
- 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).................................................................... 120 
  



 
 
  

Ga naar vraag:  
114. Vanaf welke leeftijd bent u van plan alle arbeid stop te 

zetten? 
 

- De geplande leeftijd:         I___I___l ................................... 1 120 
- U weet het nog niet maar dit zal... 
            over één jaar tot en met 3 jaar zijn ............................ 2 120 
            over meer dan 3 jaar tot en met 5 jaar zijn ................ 3 120 
            over meer dan 5 jaar tot en met 10 jaar zijn .............. 4 120 
            over meer dan 10 jaar zijn ......................................... 5 120 
- U weet nog niet wanneer dit zal zijn ................................... 6 120 

Q.  PERSONEN DIE GEEN PENSIOEN ONTVANGEN   
115. Ik ga u een aantal pensioenstelsels voorlezen. Kunt u 

zeggen voor welke stelsels u tot nu toe reeds 
pensioenrechten voor een rustpensioen hebt 
opgebouwd? 

(ENQ Lees één voor één voor - Meerdere antwoorden mogelijk). 
(ENQ Indien M_ pensioenrechten voor een rustpensioen opbouwt 

maar niet weet in welk stelsel antwoordt men “Neen” op 
V115a, b en c en “Ja” op V115d) 

 

115a  in het wettelijke stelsel................................................. 1  
115b  in het aanvullende stelsel via de werkgever of via 

een regeling voor zelfstandigen. Het gaat bv. om een 
groepsverzekering, een pensioenfonds of een 
aanvullend pensioen voor zelfstandigen,… ........................ 2  

115c  in het aanvullend stelsel via een individuele 
regeling, zoals pensioensparen of een individuele 
levensverzekering ............................................................... 3  

115d In één van de vorige stelsels maar u weet niet 
hetwelk. ............................................................................... 4 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 betrekking 
gevonden heeft (“Neen” op V45). .......................................... 119 

116. Heeft u het aantal gewerkte uren verminderd als stap 
naar volledige pensionering? 

 

- Ja......................................................................................... 1 117 
- Neen.................................................................................... 2  117 

117. Eens u een rustpensioen zal ontvangen, verwacht u dan 
dat u zal doorgaan met werken of zoeken naar werk? 

 (ENQ. – Slechts 1  enkel antwoord mogelijk) 

 

- Ja, u zal blijven werken of zoeken naar werk omwille van 
financiële redenen............................................................... 1 118 

- Ja, u zal blijven werken of zoeken naar werk omwille van 
andere redenen................................................................... 2 118 

- Neen, u zal dan meteen stoppen ....................................... 3 118 
- Neen, u zal stoppen vóór u een rustpensioen ontvangt ...... 4 118 

118. Vanaf welke leeftijd bent u van plan alle arbeid stop te 
zetten? 

 

- De geplande leeftijd:     I___I___l ....................................... 1 E20 
- U weet het nog niet maar dit zal… 
            over één jaar tot en met 3 jaar zijn ............................ 2 E20 
            over meer dan 3 jaar tot en met 5 jaar zijn ................ 3 E20 
            over meer dan 5 jaar tot en met 10 jaar zijn .............. 4 E20 
            over meer dan 10 jaar zijn ......................................... 5 E20 
- U weet nog niet wanneer dit zal zijn 6 E20 

 

 
 

E20: - Indien M_  geen betrekking heeft (geen antwoord op 
V5) ........................................................................................... 119 

        - Indien M_  een betrekking heeft (een antwoord op V5) 120 
Ga naar vraag:  

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

(ENQ– Slechts 1 enkel antwoord mogelijk) 

 

- U was  werkloos ................................................................. 1 120 
- U was op brugpensioen ..................................................... 2 120 
- U was gepensioneerd of op vervroegd pensioen .............. 3 120 
- U was ter beschikking gesteld voorafgaand aan het 
pensioen ............................................................................... 4 120 
- U was langdurig ziek (langer dan 3 maanden) of 
arbeidsongeschikt ................................................................. 5 120 
- U was in een andere arbeidssituatie, zoals volledige 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet voor langer dan 3 
maanden .............................................................................. 6 120 

R.  ALLE PERSONEN: OVERGANG VAN WERK NAAR 
PENSIOEN 

120. Zouden flexibelere werktijdregelingen ertoe hebben 
bijgedragen of ertoe bijdragen langer aan het werk te 
blijven? 

 

- Ja of in zekere mate .......................................................... 1 121 
- Neen .................................................................................. 2 121 

121. Zouden meer mogelijkheden om kennis en/of 
vaardigheden bij te werken ertoe hebben bijgedragen 
of ertoe bijdragen langer aan het werk te blijven? 

 

- Ja of in zekere mate .......................................................... 1 122 
- Neen .................................................................................. 2 122 

122. 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 stop 
- Neen .................................................................................. 2 stop 
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