


1 Statistieken over vergrijzing 

Inleiding 
Met de vergrijzing van de bevolking wordt de stijging na verloop van tijd van het oudste deel van de bevolking binnen de totale 
bevolking bedoeld. Ze is het resultaat van wijzigingen van demografisch gedrag en vooral dan van de daling van de vruchtbaarheid 
en de verlenging van de levensduur.. Deze evolutie zal sterker worden in de volgende decennia naarmate alle generaties van de 
babyboom ouder zullen worden.  

De vergrijzing van de bevolking en de veranderende verhoudingen tussen de generaties die hieruit voortvloeien, hebben belangrijke 
economische en sociale gevolgen. Het is noodzakelijk om te beschikken over betrouwbare statistische gegevens waarop men zich 
kan op baseren om een geschikt beleid te voeren ten opzichte van deze nieuwe uitdagingen.  

De Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) heeft tijdens de Conferentie van Wenen in 2012 de 
verklaring « Ensuring a society for all ages: promoting quality of life and active ageing » aangenomen.  De volgende punten worden 
als zeer belangrijk beschouwd: Een langere deelname aan het beroepsleven aanmoedigen;  Ervoor zorgen dat er geen discriminatie 
is en sociale integratie van ouderen verzekeren; De waardigheid, gezondheid en zelfstandigheid van ouderen ondersteunen; De 
intergenerationele solidariteit in stand houden en aanmoedigen. 

Naar aanleiding van deze verklaring heeft het Bureau van de Conferentie van Europese statistici aanbevelingen gepubliceerd voor 
de publicatie van statistieken inzake vergrijzing.   De duidelijke doelstelling is om de beschikbaarheid, de toegang en de 
vergelijkbaarheid van statistische gegevens te verbeteren die als basis dienen voor de politieke beslissingen over de problematiek 
die gekoppeld is aan de leeftijdsstructuur van de bevolking.  

We hebben geprobeerd om deze aanbevelingen zo goed mogelijk op te volgen voor België. De geproduceerde statistische gegevens 
door Statistics Belgium worden voorgesteld in Excelbestanden. Er zijn ook grafieken die een overzicht geven van de indicatoren 
doorheen de tijd.  Naast deze brutogegevens worden er ook beschrijvende analyses voorgelegd.  

De volgende vier thema's worden behandeld: 
I. Socio-demografisch portret van de bevolking van 55 jaar en ouder; 
II Gezondheid en zelfstandigheid; 
III. Sociale integratie en welzijn; 
IV. Het beroepsleven.  



2 Statistieken over vergrijzing 

I - Socio-demografisch portret van de bevolking van 55 jaar en ouder 
Dit portret van 55-plussers die in België wonen behandelt zeven punten. Voor elk van deze onderwerpen heeft u toegang tot een 
gedetailleerde gegevensfiche in Excel-formaat: : 

1. Waargenomen en verwachte bevolking  

2. De geslachtsverhouding 

3. Demografische ratio's 

4. Economisch afhankelijkheidsratio 

5. Levensverwachting bij de geboorte en op 55, 65, 75 en 85 jaar 

6. Overlevingsgraad op 65 en 85 jaar en overlevingskansen tussen 65 en 85 jaar 

7. Levenswijze  

Bronnen: 

De gebruikte gegevens tot en met 2015 zijn het vaakst afkomstig van de AD Statistiek (vgl. punten 1,2 en 3). De vooruitzichten voor 
de jaren 2016-2061 werden opgesteld door het Federaal Planbureau (vgl. punten 1, 2 en 3). 

Aan de hand van gegevens van Eurostat kon ook het aandeel 55-plussers worden opgesteld in alle Europese landen (vgl. punt 1). 

De levensverwachting en de overlevingsgraden op bepaalde leeftijden (bv. punt 5 en 6) zijn afkomstig van de sterftetafels van 1994-
2016 opgesteld door de AD Statistiek (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/sterfte_leven/tafels/). 

De specifieke gegevens van de Census 2011 werden ook gebruikt om de economische afhankelijkheidsgraden te berekenen (vgl. 
punt 4) en de levenswijze te meten (vgl. punt 7).  

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/sterfte_leven/tafels/
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1. Waargenomen en verwachte bevolking 
De bevolkingsgroep van 55 jaar en ouder  

Op 1 januari 2016 waren er bijna 3,5 miljoen inwoners 55 jaar en ouder. Volgens de vooruitzichten zal deze bevolkingsgroep met 
een derde groeien en zo meer dan 4,6 miljoen individuen tellen tegen 2061. Dit betekent dat het aandeel van de 55-plussers in de 
totale bevolking van het land zou stijgen van 31,1% in 2016 naar 35,4% in 2061. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde bedraagt 
31,7% in 2015 (zie grafiek 5). In Ierland leeft het kleinste aandeel 55-plussers (23,5%) en in Duitsland het grootste (34,6%). 

Over de hele periode van 1991-2061, zowel wat betreft de absolute cijfers als in verhouding tot de totale bevolking, zijn er meer 
vrouwen dan mannen. De kloof zal echter verkleinen na verloop van tijd. 

Laten we het aandeel 55-plussers in de totale bevolking per gewest vergelijken (vgl. grafiek 4). In de loop van de jaren 1990 leken 
de drie gewesten op elkaar: iets meer dan een kwart van de bevolking was 55-plusser. Vanaf het begin van de 21e eeuw zijn er 
grote afwijkingen van deze tendens: in Brussel wordt de bevolking jonger, terwijl de bevolking veroudert in Wallonië en in 
Vlaanderen is dat nog meer het geval. Zo telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 slechts 23% 55-plussers, terwijl dit cijfer in 
het Waals en in het Vlaams Gewest stijgt naar 31-33%! De vooruitzichten voorzien in deze twee gewesten een stijging volgens 
hetzelfde ritme, terwijl er twintig jaar voordien nog een vertraging werd verwacht.  

De bevolkingsgroep van de 85-plussers 

Binnen de bevolkingsgroep van de 55-plussers bedroeg het aandeel van de 85-plussers ongeveer 8% in 2015. De vooruitzichten 
voorzien een verdubbeling hiervan in 2061. Het aandeel dat tot de oudste groep behoort is aan het stijgen sinds het begin van deze 
eeuw en zou nog sneller stijgen rond 2030. Deze versnelling van het ritme zal vooral bij de vrouwelijke bevolking omvangrijk zijn.  
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Grafiek 1 : Bevolking van 55 jaar en ouder, per leeftijdsgroep, België, 1991-2061 (aantallen) 

 

Grafiek 2 :  55-plussers naar geslacht, België, 1991-2061 
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Grafiek 3: Aandeel 55-plussers naar geslacht, België, 1991-2061  

 

Grafiek 4: Aandeel 55-plussers, mannen en vrouwen, naar gewest, 1991-2061 
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Grafiek 5 : Aandeel van de-55 jarigen in de totale bevolking, 2015, Europese Unie   
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2. Geslachtsverhouding 
De geslachtsverhouding wordt berekend door het aantal vrouwen te delen door het aantal mannen. 

De geslachtsverhouding stijgt met de leeftijd. Zo telt men in 2016 in België 2,2 vrouwen per man bij 85-plussers, terwijl deze 
waarde respectievelijk slechts 1,2, 1,3 en 1,6 bedraagt bij 55-plussers, 65-plussers en 75-plussers. 

Sinds het begin van de eeuw zijn de geslachtsverhoudingen van de vier beschouwde leeftijdsgroepen duidelijk aan het dalen. 
Volgens de vooruitzichten zou deze tendens zich voortzetten. Tegen 2060 zullen vrouwen slechts iets talrijker zijn dan mannen. Er 
zal slechts 1,1 vrouw geteld worden per man bij de 55-plussers, en 1,3 binnen de groep van de 85-plussers. 

Wat betreft de verschillen per gewest blijven ze identiek voor de hele periode 1991-2061: in Vlaanderen zijn de 
geslachtsverhoudingen het laagst en in Brussel het hoogst. Wallonië bevindt zich tussen de twee. 

 
Grafiek 6: Geslachtsverhoudingen van 55-, 65-, 75- en 85-plussers, België,  1991-2061 
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3. Demografische ratio's 
Aan de hand van 5 demografische indicatoren die hier voorgesteld worden, kunnen bevolkingsgroepen waarvan de structuren per 
leeftijd verschillend zijn met elkaar vergeleken worden. Ze geven een maatstaf van de veroudering van de bevolking.  

Totale afhankelijkheidsgraad a: [(0-14 jaar) + 65 jaar en ouder] / 15-64 jaar  x  100 

Totale afhankelijkheidsgraad b: [(0-24 jaar) + 65 jaar en ouder] / 25-64 jaar  x  100 

Totale afhankelijkheidsgraad van ouderen a: 65 jaar en ouder /15-64 jaar x 100 

Totale afhankelijkheidsgraad van ouderen b: 65 jaar en ouder /25-64 jaar x 100 

Aandeel van de 85-plussers binnen de 65-plussers: 85 jaar en ouder /65 jaar en ouder x 100 

Deze indicatoren zijn relatief stabiel in het begin van de waargenomen periode van 1991 tot 2016. Vanaf dan komen ze in een 
stijgende fase die zou moeten aanhouden tot het einde van de jaren 2030 (zie grafiek 7). Daarna volgt een nieuwe vlakke fase. 

Het niveau van deze indicatoren is iets hoger voor vrouwen dan voor mannen, omdat vrouwen een langere levensverwachting 
hebben en bijgevolg een hogere gemiddelde leeftijd waarop ze sterven. 

Deze verouderingsindicatoren van de bevolking zijn vandaag een beetje hoger in Vlaanderen dan in Wallonië; Brussel bevindt zich 
in een tussenliggende positie. De rangschikking in de toekomst zal waarschijnlijk onveranderd blijven.   
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Grafiek 7: Demografische ratio's, België, 1991-2061 

 

4. Economische afhankelijkheidsratio 
Bron: Census2011. De referentiedatum is 1 januari 2011. 
 
Deze indicator is de verhouding tussen het aantal personen dat niet werkt en het aantal personen dat werkt, ongeacht de leeftijd. 
Hij wordt hier uitgedrukt per 100 personen die werk hebben. De indicator wordt dus beïnvloed door de leeftijdsstructuur van de 
bevolking, de werkloosheidsgraad en de inactiviteitsgraad.  
 
Voor heel België telde men op 1 januari 2011 148 inwoners die niet werken per 100 inwoners die werken (vgl. tabel 1).  
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Tabel 1: Economische afhankelijkheidsgraden op 1 januari 2011 in België en in de drie gewesten 
 België Vlaanderen Wallonië Brussel 
Totale bevolking 148,15 131,42 166,19 206,92 
Mannen 124,31 110,85 137,56 175,84 
Vrouwen 176,51 155,79 200,53 243,81 
 

Het niveau van deze indicator varieert sterk naargelang het geslacht en het beschouwde gewest. Zo is de economische 
afhankelijkheidsgraad veel hoger in Brussel (207) dan in Vlaanderen (131). Wallonië bevindt zich tussen de twee (166). 

De ratio is trouwens altijd hoger bij de vrouwelijke bevolking dan bij de mannelijke bevolking: 42% hoger voor het volledige land. 
Op gewestelijk niveau zijn er dezelfde verschillen. 

5. Levensverwachting bij de geboorte en op 55, 65, 75 en 85 jaar 
 
In 2015 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 78,8 jaar voor mannen. Bij vrouwen ligt de levensverwachting 5 jaar 
hoger, namelijk 83,7 jaar (vgl. tabellen 2 en 3). 
 
In Vlaanderen is de levensverwachting op de vijf leeftijden bijna altijd het hoogst, in Wallonië is ze het laagst, Brussel bevindt zich er 
tussenin. Deze gewestelijke verschillen zijn vooral uitgesproken voor de levensverwachting bij de geboorte van mannen. Zo ligt de 
levensverwachting van een Vlaming drie jaar hoger dan die van een Waal.  
 
Op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar is de levensverwachting van mannen 18,2 jaar tegenover 21,6 jaar voor vrouwen.  



11 Statistieken over vergrijzing 

Tabel 2: Levensverwachting bij de geboorte en op 55, 65, 75 en 85 jaar, mannelijke bevolking, 2016 (Uittreksel van de sterftetafels 
opgesteld in exacte leeftijden) 
 België Brussel Vlaanderen Wallonië 
Bij de geboorte 78,78 78,30 79,91 76,84 
55 jaar 26,32 25,67 27,21 24,83 
65 jaar  18,23 17,62 18,87 17,11 
75 jaar 11,23 10,99 11,57 10,58 
85 jaar  5,75 5,69 5,91 5,43 

Tabel 3: Levensverwachting bij de geboorte en op 55, 65, 75 en 85 jaar, vrouwelijke bevolking, 2016 (Uittreksel van de sterftetafels 
opgesteld in exacte leeftijden) 
 België Brussel Vlaanderen Wallonië 
Bij de geboorte 83,68 83,76 84,44 82,31 
55 jaar 30,31 30,21 30,94 29,21 
65 jaar  21,60 21,42 22,10 20,73 
75 jaar 13,54 13,58 13,87 12,93 
85 jaar  6,87 7,17 7,02 6,53 

6. Overlevingsgraad op 65 en 85 jaar  en overlevingskansen tussen 65 en 85 jaar 

De overlevingsgraden zoals de levensverwachting zijn afkomstig van de sterftetafels opgesteld door de AD Statistiek.  Deze tabellen 
geven volledige en gestructureerde informatie over de sterfte van de bevolking in een bepaald jaar. Ze worden opgesteld door de 
waargenomen toestand van de sterfte toe te passen op een fictieve generatie die 1 miljoen individuen telt bij de geboorte. 

De overlevingsgraad op 65 jaar komt dus overeen met het aantal individuen dat nog altijd in leven is op hun 65ste verjaardag. 

De laatste 20 jaar is de overlevingsgraad op 65 jaar licht gestegen, de stijging was sterker voor de graden op 85 jaar (zie grafiek 8) 
De verbetering was veel groter voor mannen dan voor vrouwen. Zo is de overlevingsgraad op 85 jaar met 30% gestegen tussen 
1994 en 2015 voor vrouwen, tegenover 80% voor mannen. De verschillen tussen de geslachten verminderen dus.  
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Door een grote toename van de overlevingsgraden op 85 jaar, stijgen ook de overlevingskansen tussen 65 en 85 jaar (zie grafiek 9). 
Deze stijging tussen 1994 en 2015 bedraagt 25% voor vrouwen en 65% voor mannen. Terwijl in 1994 een beetje meer dan een kwart 
van de 65-jarige mannen nog altijd in leven was op 85 jaar, is dit in 2015 bijna de helft!  

Grafiek 8: Overlevingsgraad op 65 en 85 jaar naar geslacht, België, 1994-2015 (per 1.000.000 geboorten)
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Grafiek 9: Overlevingskansen tussen 65 en 85 jaar naar geslacht, België, 1994-2015 

 

7. Levenswijze 
De beschikbare gegevens zijn afkomstig van de Census 2011 http://census2011.fgov.be/ 

Door de levensstijl kan bepaald worden of de persoon in een instelling of een privé-huishouden verblijft. In dat laatste geval 
onderscheidt de volkstelling : 

- alleenstaanden,  

- koppels (getrouwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend), 

- personen die niet alleen wonen zonder een koppel te zijn. 

  

http://census2011.fgov.be/
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Grafiek 10: Verdeling van de mannelijke bevolking naar levensstijl en leeftijdsgroep, België, 2011 

 

Grafiek 11: Verdeling van de vrouwelijke bevolking naar levensstijl en leeftijdsgroep, België, 2011 
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De verdeling van de bevolking volgens levenswijze en leeftijd varieert sterk per geslacht (vgl. grafieken 10 en 11). Van de jongste 
groep (55-59 jaar) leeft ongeveer 70% van de mannen en de vrouwen als koppel, maar vervolgens treden er verschillen op die enkel 
groter worden naargelang de leeftijd stijgt.  

Het deel van de vrouwen dat als koppel leeft, vermindert gestaag vanaf 65 jaar zodat alleenstaande vrouwen de meerderheid 
worden. Vanaf 80 jaar leeft de helft van de vrouwen alleen, zij die nog als koppel leven worden een minderheid (respectievelijk 30% 
en 10%).  

De meerderheid van de mannen daarentegen leeft op alle leeftijden als koppel. De verhoudingen verminderen vanaf 80 jaar, maar 
de helft van de mannen van 85 jaar en ouder leeft dan nog altijd als koppel!  

Deze verschillen tussen de geslachten zijn hoofdzakelijk te verklaren door twee elementen: 

- de levensverwachting van vrouwen is hoger dan die van mannen (5 jaar in 2014); 

- een man is gemiddeld ouder dan zijn partner.  

Zo sterft de man binnen een koppel gemiddeld vroeger dan de vrouw. Vrouwen sterven dus vaker alleen terwijl mannen sterven 
terwijl ze nog als koppel leven.   

Er zijn ook gewestelijke verschillen merkbaar. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderscheidt zich door het lagere aantal 
personen dat als koppel leeft, ongeacht de beschouwde leeftijd of het geslacht. In Vlaanderen ligt het aantal personen dat als 
koppel leeft hoger dan elders. Deze verschillen zijn vooral uitgesproken bij de vrouwelijke bevolking.   



16 Statistieken over vergrijzing 

Grafiek 12: Percentages van mannen die als koppel leven naar leeftijdsgroep en gewest, België, 2011 

 

Grafiek 13: Percentages van vrouwen die als koppel leven naar leeftijdsgroep en gewest, België, 2011
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II - Gezondheid van de Belgische 55-plussers 
De Wereldgezondheidsorganisatie bepaalde in 1946 gezondheid als "een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken" 1 . 

In dit artikel wordt er enkel rekening gehouden met de fysieke gezondheidstoestand waarvoor Statistics Belgium drie indicatoren 
berekent: de subjectieve gezondheid, de levensverwachting in goede gezondheid en de aanwezigheid van een handicap of een 
chronische ziekte. 

Gedetailleerde gegevensbestanden in Excel-formaat : Gezondheid.xls 

1. Subjectieve gezondheid (2005-2015) 
Er is een duidelijk verband tussen subjectieve gezondheid en sterfte. Een groot aantal studies heeft coherente resultaten opgeleverd 
ongeacht de periode, het land, het geslacht of de inbegrepen controlevariabelen (Gaumé, 2009)2. De subjectieve of waargenomen 
gezondheid is een van de gezondheidsindicatoren die het gemakkelijkst te verkrijgen zijn. Het volstaat om een eenvoudige vraag te 
stellen die gemakkelijk begrijpbaar is voor iedereen.  

Bron: SILC-enquêtes (2005-2015) uitgevoerd door Statistics Belgium. In de SILC-enquête wordt de klassieke vraag over de 
waargenomen gezondheid gesteld. Er worden 5 antwoordmogelijkheden voorgesteld 

  

                                                                 
1 Inleiding bij de Grondwet van de Wereldgezondheidsorganisatie, zoals aangenomen door de Internationale Gezondheidsconferentie, New York, 
19-22 juni 1946; ondertekend op 22 juli 1946 door de vertegenwoordigers van 61 Staten. 1946; (Officiële Aktes van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, n°. 2, p. 100) en op 7 april 1948 in werking getreden. 

2 Gaumé C. (2009). Les déterminants de la santé subjective dans les pays baltes au cours des années 1990. Presses Universitaires de Louvain, 
Belgique. 
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In het Nederlands luidt de gestelde vraag als volgt: 
“Hoe is uw gezondheidstoestand in het algemeen ?” 

1. Zeer goed  

2. Goed  

3. Gaat wel (redelijk)  

4. Slecht  

5. Zeer slecht 

Er werd aangetoond dat de formulering van de vraag (algemene evaluatie van de gezondheidstoestand of vergelijking met personen 
uit dezelfde categorieën) en het aantal voorgestelde antwoordmogelijkheden niets veranderen aan de coherentie van de resultaten. 
Er blijft een sterk verband met het risico op overlijden op korte termijn.   

De beschikbare gegevens in Excel-formaat hernemen de evolutie van deze variabele tussen 2005 en 2015 per geslacht en per 
leeftijdsgroep. 
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Grafiek 14: Deel van de mannelijke bevolking  dat verklaart een goede of zeer goede gezondheid te hebben naar leeftijd België, 
2005-2015

 

Grafiek 15 : Deel van de vrouwelijke bevolking  dat verklaart een goede of zeer goede gezondheid te hebben naar leeftijd België, 
2005-2015
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Grafiek 16: Deel van de bevolking dat verklaart in goede of zeer goede gezondheid te zijn naar geslacht, België  2015

 

Lichte schommelingen van het ene jaar op het andere van het aandeel van de bevolking dat verklaart in goede of zeer goede 
gezondheid te zijn, zijn niet noodzakelijk significant omwille van de omvang van de waargenomen steekproeven. Maar er zijn 
constantes:  

• Zoals verwacht wordt de subjectieve gezondheid slechter naargelang de leeftijd stijgt, en dit zowel voor mannen als 
voor vrouwen. Dit is een beetje minder duidelijk voor de twee laatste leeftijdsgroepen (het klopt niet voor elk 
observatiejaar), misschien is dit te wijten aan het kleine aantal); 

• De verschillen tussen de geslachten zijn conform de verschillen die waargenomen worden in andere landen van de 
wereld: vrouwen verklaren in het algemeen vaker dat ze een slechte gezondheid hebben dan mannen, en dit terwijl 
ze langer leven dan mannen.  
 

  



21 Statistieken over vergrijzing 

2. Levensverwachting in goede gezondheid (2004-2015) 
Deze indicator meet het aantal jaren dat een individu hopelijk in goede gezondheid kan leven. Deze “levensverwachting in goede 
gezondheid” combineert de sterftegegevens met de gegevens over de subjectieve gezondheid. De berekening wordt uitgevoerd 
door Eurostat. 

Zowel de levensverwachting bij de geboorte als de levensverwachting in goede gezondheid is een conjuncturele indicator die 
berekend wordt met gegevens van een specifiek jaar.  

Bronnen: SILC-enquêtes van Statistics Belgium (2004-2015). 
Sterftetafels berekend door Statistics Belgium (2004-2015). 
 
De beschikbare gegevens in Excel-formaat omvatten de cijfers over de levensverwachting in goede gezondheid bij de geboorte, op 
50 jaar en op 65 jaar voor de jaren tussen 2004 en 2015. Deze gegevens worden apart voorgesteld voor mannen en vrouwen.   

Grafiek 17: Levensverwachting in goede gezondheid bij de geboorte, op 50 jaar en op 65 jaar naar geslacht, België 2015 
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• De levensverwachting in goede gezondheid stijgt tussen 2004 en 2015. De geregistreerde lichte dalingen in bepaalde jaren 
zijn niet representatief voor de positieve tendens op lange termijn.  

Zo is de levensverwachting in goede gezondheid bij de geboorte in 2015 ongeveer 2 jaar hoger dan deze gemeten in 2004. 
De vooruitgang voor deze indicator wordt geregistreerd op het moment van de geboorte, maar ook op 50 en 65 jaar.  

• Vrouwen hebben nog altijd een hogere levensverwachting in goede gezondheid dan mannen, of dit nu bij de geboorte is, 
op 50 jaar of op 65 jaar, terwijl ze in het algemeen meer verklaren een slechtere gezondheid te hebben.  
 

In een tijdspanne van 10 jaar echter is de verbetering van de levensverwachting in goede gezondheid iets groter geweest voor 
de mannelijke bevolking dan voor de vrouwelijke. Zo worden de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner.  

3. Ziekte of chronisch gezondheidsprobleem (2005-2015) 

Het deel van de bevolking dat lijdt aan chronische gezondheidsproblemen is een indicator van morbiditeit. Hierdoor kan de omvang 
van de bevolking geëvalueerd worden bij wie de gezondheidstoestand de activiteit beperkt en het dus moeilijker heeft om de 
arbeidsmarkt te betreden. De specifieke problemen aanpakken van deze bevolkingsgroep impliceert belangrijke uitgaven in de 
gezondheidssector en de sociale sector. Het is nuttig om deze in cijfers te kunnen uitdrukken..  

Bron: SILC-enquêtes van Statistics Belgium (2005-2015). 

De vraag die gesteld wordt in de individuele vragenlijst van de SILC-enquête is heel eenvoudig: 

 “Hebt u een langdurige ziekte of aandoening (gezondheidsprobleem)?”(Vragenlijst 2014). Er zijn twee antwoordmogelijkheden 
voorzien: een positieve en een negatieve. 

De Excelbestanden hernemen de aantallen van de bevolking die een handicap hebben of een langdurige ziekte over de jaren 2005-
2015. Deze gegevens worden voorgesteld per grote leeftijfdsgroep en er wordt een onderscheid gemaakt tussen mannen en 
vrouwen. 
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Grafiek 18: Deel van de mannelijkebevolking dat een handicap of een chronisch gezondheidsprobleem heeft naar leeftijd, België, 
2005-2015

 

Grafiek 19: Deel van de vrouwelijkebevolking dat een handicap of een chronisch gezondheidsprobleem heeft naar leeftijd, België, 
2005-2015
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Grafiek 20: Deel van de bevolking dat een handicap of een chronisch gezondheidsprobleem heeft naar geslacht en leeftijd, België, 
2015

 

• Vrouwen hebben bijna altijd vaker een handicap of een chronische ziekte dan mannen, net zoals ze over het algemeen 
verklaren een slechtere gezondheid te hebben dan mannen.   

• Zoals verwacht stijgt het aantal personen dat een handicap of chronische ziekte heeft met de leeftijd. Tussen 55 en 64 
jaar verklaart een derde van de vrouwelijke bevolking een handicap of een langdurige ziekte te hebben. Dit aantal stijgt 
uit boven 40% vanaf 75 jaar.  

• De aantallen zijn relatief stabiel in de periode 2005-2015. De waargenomen lichte schommelingen zijn waarschijnlijk te 
verklaren door het verminderde aantal geïnterviewde steekproefpersonen.  
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III – Sociale integratie 
Sociale integratie, niet-discriminatie en de deelname van oudere personen aan de maatschappij zijn essentiële elementen in de 
verklaring van Wenen ‘Ensuring a society for all ages’ (2012). 

Gedetailleerde gegevensbestanden in Excel-formaat: Sociale integratie.xls  

Bronnen:  

- EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions). 
Omdat het een enquête betreft, worden de voorgestelde gegevens per geslacht en leeftijd gekenmerkt door grote 
betrouwbaarheidsintervallen. Zo zijn de waargenomen schommelingen van het ene jaar op het andere niet systematisch 
significant, maar kunnen ze ook verklaard worden door de kleinere omvang van de steekproeven. Enkel de algemene 
tendensen op lange termijn worden hier besproken.  

 

- Sociale bescherming – Eurostat. Deze bron werd enkel gebruikt voor de pensioenuitgaven. 
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1. Financiële zekerheid 
• Gemiddeld en mediaan equivalent beschikbaar inkomen van de bevolking van 25-54 jaar en van 55 jaar en ouder naar 

geslacht, België,  2004-2016 

Dit inkomen wordt vooreerst als beschikbaar gekwalificeerd, omdat het gaat over het inkomen na belastingen en andere aftrekken: 
het is het beschikbare inkomen om uit te geven of te sparen.  

De term “equivalent” verwijst vervolgens naar een toegepaste herberekening vanhet beschikbaar inkomen van huishoudens 
teneinde rekening te houden met de verschillen in grootte en samenstelling van de huishoudens3. Zo is het ook mogelijk om het 
inkomen van een koppel met twee kinderen te vergelijken met dat van een alleenstaande. 

Het gemiddeld en mediaan equivalent beschikbaar inkomen stijgt gestaag tijdens de periode 2004-2016, ongeacht het geslacht of 
de beschouwde leeftijdsgroep. Voor de totale bevolking zijn de gemiddelde inkomens gestegen van ongeveer 17.000 naar 24.000 
euro voor mannen, en van 16.000 naar 23.000 euro voor vrouwen.   

Er worden grote verschillen waargenomen tussen de twee grote leeftijdsgroepen die hier bestudeerd worden: de 25-54-jarigen 
hebben altijd hogere (gemiddelde en mediane) inkomens dan de groep 55-jarigen en ouder. Deze waarneming betekent echter niet 
dat bejaarden armer zijn dan jongere personen. Er werd immers geen rekening gehouden met het kapitaal waarover individuen 
beschikken (bejaarden zijn bijvoorbeeld vaker eigenaar van hun woning dan jongere personen). 

Er treden ongelijkheden op naargelang het geslacht: de equivalente beschikbare inkomens (gemiddeld en mediaan) van mannen 
zijn altijd lichtjes hoger dan deze van vrouwen. Door de berekeningswijze van deze indicator (aan elk lid van het huishouden wordt 
hetzelfde bedrag toegekend), weerspiegelen deze verschillen volgens geslacht de verschillen tussen de inkomens van 
samengestelde huishoudens van alleenstaande vrouwen (met of zonder kinderen) en alleenstaande mannen (met of zonder 
kinderen). 
                                                                 
3 Om het equivalent besteedbaar inkomen op individueel niveau te bekomen, wordt het beschikbaar gezinsinkomen niet zomaar door het aantal 
gezinsleden gedeeld. Er wordt een equivalentieschaal gebruikt, die gewicht toekent aan elk lid van een huishouden. Een gewicht van 1 wordt 
toegekend aan de referentiepersoon in het huishouden, een gewicht van 0,5 aan elke andere persoon van 14 jaar en ouder, en een gewicht van 0,3 
aan elk kind jonger dan 14 jaar.  Vervolgens wordt het besteedbaar inkomen gedeeld door het totale gewicht om het equivalent besteedbaar 
inkomen te bekomen.   



27 Statistieken over vergrijzing 

Grafiek 21: Gemiddelde equivalente beschikbare inkomens van de bevolking van 25-54 jaar en van 55 jaar en ouder naar 
geslacht, België, 2004-2016

 
Grafiek 22: Mediane equivalente beschikbare inkomens van de bevolking van 25-54 jaar en van 55 jaar en ouder naar geslacht, 
België, 2004-2016
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• Interquintiele inkomensratio's (S80/S20) binnen de bevolking van 25-54 jaar en van 55 jaar en ouder, België, 2004-2016 

Deze ratio bericht over de inkomens van de 20 % rijkste en armste individuen en meet ook de verschillen in de inkomens. Hoe hoger 
deze indicator, hoe groter de discrepantie is tussen de inkomens.  

De tendens van deze interquintiele ratio wijst erop dat er stabiliteit is in de loop van dit begin van de 21e eeuw. Ongeacht de 
grootte van de beschouwde groep (25-54  jaar of 55 jaar en ouder), situeert de indicator zich tussen 3,6 en 4,2. Als de interquintiele 
inkomensratio gelijk is aan 4, betekent dit dat de 20% van de bevolking met de hoogste inkomens een inkomen heeft dat 4 keer 
hoger is dan de 20% van de bevolking met de laagste inkomens.   

Grafiek 23: Interquintiele inkomensratio's van de bevolking van 25-54 jaar en van personen van 55 jaar of ouder, België, 2004-
2016
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• Armoederisico van de bevolking van 25-54 jaar en van 55-plussers (%), België, 2004-2016 

De personen met een armoederisico zijn diegenen van wie het equivalente beschikbaar inkomen na sociale transfers lager is dan 
60% van het mediaan equivalent beschikbaar inkomen. In de grafiek hieronder wordt het deel van de bevolking voorgesteld van 
wie het equivalent beschikbaar inkomen onder de armoedegrens ligt.  

In 2016 loopt ongeveer 15% van de bevolking risico op armoede, ongeacht de beschouwde leeftijdsgroep of het geslacht. Deze 
gelijkheid van het risico is nieuw, 10 jaar eerder waren de verschillen per leeftijdsgroep nog groot. Terwijl het inkomen van 10% van 
de vrouwen tussen 25 en 54 jaar zich in 2004 onder de armoedegrens bevond, was dat aandeel bij de 55-plussers twee keer zo 
hoog. In het begin van de 21e eeuw waren de risico’s op armoede van bejaarden gedaald en die van de jongeren gestegen, wat de 
verschillen per leeftijd heeft tenietgedaan. 

Grafiek 24: Armoederisico van de bevolking van 25-54 jaar en van 55-plussers naar geslacht, België, 2004-2016
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• Bovenmatige uitgave aan huisvesting van de bevolking van 25-54 jaar en van 55-plussers, België, 2004-2016 

De bovenmatige uitgave aan huisvesting vertegenwoordigt in percentage het deel van de bevolking dat in een huishouden leeft 
waarvan de totale kosten van huisvesting (na aftrek van de huursubsidie) meer dan 40% van het beschikbaar inkomen 
vertegenwoordigen (na aftrek van de huursubsidie). 
De cijfers van 2008 worden hier niet voorgesteld. Ze zijn niet vergelijkbaar met deze van andere jaren, want er werd dat jaar een 
nieuwe methodologie getest die intussen stopgezet werd.  
 
De bovenmatige uitgave aan huisvesting voor de totale bevolking is stabiel voor de periode 2004-2016 : ongeveer 10% van de hele 
bevolking spendeert meer dan 40% van zijn inkomen aan de betaling van huisvesting.  
Het grootste verschil naar geslacht betreft de groep 55-plussers: het percentage bedraagt 8% voor mannen en 12% voor vrouwen. 
Deze indicator wordt berekend op het niveau van het huishouden (vgl. equivalent beschikbaar inkomen). De verschillen tussen 
mannen en vrouwen weerspiegelen dus de verschillen tussen alleenstaande mannen en vrouwen (zonder partner). 
 
Grafiek 25: Bovenmatige uitgave aan huisvesting voor de bevolking van 25-54 jaar en van 55-plussers naar geslacht, België, 2004-
2016
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• Percentage ernstige materiële deprivatie, naar leeftijdsgroep en geslacht, 2004-2016 

Het percentage materiële deprivatie is een SILC-indicator die het onvermogen meet om goederen te kopen (en dus niet de vrije 
keuze om ze niet te kopen) die door de meeste mensen als noodzakelijk worden beschouwd en door de meeste mensen worden 
gegeerd. De volgende items komen hierbij in aanmerking: 

 Betaling van huur, hypotheekrente, lopende facturen; 

 Degelijke verwarming van de woning; 

 Onvoorziene uitgaven kunnen dekken; 

 Regelmatig vlees eten of eiwitten innemen; 

 Op vakantie gaan; 

 Aanschaf van een televisietoestel; 

 Aanschaf van een wasmachine; 

 Een auto; 

 Een telefoon. 

Materiële deprivatie wordt als ernstig beschouwd wanneer de bevraagden zich minstens vier items uit bovenstaande lijst niet 
kunnen veroorloven.  

De percentages liggen betrekkelijk laag (tussen 4% en 10% van de gehele bevolking) en door de geringe omvang van de betrokken 
groepen schommelen ze wat van jaar tot jaar. Hierdoor valt het moeilijk tendensen en patronen aan te tonen, behalve dan dat de 
laagste percentages worden aangetroffen bij 55-plussers. 
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• Pensioenuitgaven (in euro per inwoner), België en EU-15, 1995-2013 

Alle hiernavolgende vormen van pensioen worden in aanmerking genomen: ouderdomspensioen, vervroegd rustpensioen, deeltijds 
pensioen, invaliditeitspensioen, overlevingspensioen en brugpensioen.  

Sinds 1995 stijgen de pensioenuitgaven gestaag, behalve in de jaren 2000, 2007 en 2012, toen zich een tijdelijke daling voordeed. 
Tussen 1995 en 2013 liepen die uitgaven op van 2.847 naar 3.687 euro, zijnde een stijging met 30%.   

Die evolutie van de pensioenuitgaven (berekend als euro per inwoner) volgt de gemiddelde curve van de EU-15.    

Grafiek 26: Pensioenuitgaven  (in euro per inwoner), België en EU-15, 1995-2015
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2. Maatschappelijk kapitaal 
Bron: EU-SILC 2013 – Module “Welzijnsindicatoren” 

Tabel 4: Aandeel van de bevolking dat verklaart steun te kunnen vinden bij verwanten, vrienden of buren in geval van nood (%), 
België, 2013  

  Mannen Vrouwen 
25-54 jaar 93% 92% 
55 jaar en + 89% 89% 

Ongeveer 90% van de bevolking van 55 jaar of ouder verklaart bij iemand steun te kunnen vinden in geval van nood. Dat aandeel 
schommelt betrekkelijk weinig naar geslacht of beschouwde leeftijdsgroep. De percentages bij jongeren (25-54 jaar) liggen lichtjes 
hoger. 

Tabel 5: Aandeel van de bevolking dat zich heel tevreden verklaart met zijn persoonlijke betrekkingen, België (%), 2013 

  Mannen Vrouwen 
25-54 jaar 25% 27% 
55 jaar en + 29% 28% 
 

Nagenoeg 30% van de bevolking van 55 jaar of ouder verklaart zich heel tevreden met zijn persoonlijke betrekkingen.  

.  
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• Internetgebruik, België, 2005-2016 

Bron: Communautaire enquête van Eurostat betreffende het ICT-gebruik (Informatie- en Communicatietechnologie) door 
gezinnen en individuele personen. Doelgroep van de enquête is de bevolking tussen 16 en 74 jaar. Er is dus geen informatie 
verzameld over de oudste bevolkingsgroepen. 

Het aandeel van de bevolking van 55 tot 74 jaar dat in de drie maanden voorafgaand aan de bevraging minstens eenmaal het 
internet bezocht steeg aanhoudend tussen 2005 en 2015. Die evolutie geldt zowel voor vrouwen als voor mannen, alhoewel het 
cijfer bij de mannelijke bevolking lichtjes hoger uitkomt (omstreeks 10 procentpunt hoger dan het aandeel bij de vrouwelijke 
bevolking). In 2016 bezocht 76% van de mannen van 55 tot 74 jaar het internet tegenover 65% van de vrouwen van dezelfde 
leeftijd.  

Ook wordt binnen de twee beschouwde leeftijdsgroepen tussen 2005 en 2016 een stijging van het internetgebruik waargenomen. 
Er is hier wel een niveauverschil: terwijl driekwart van de bevolking tussen 55 en 64 jaar in 2015 in de vorige drie maanden het 
internet hebben gebruikt, deed slechts de helft van de 64-75-jarigen dit.    

Het aandeel van de bevolking dat in de voorgaande drie maanden wekelijks op het internet ging (vgl. grafieken 27 en 28) is vrijwel 
identiek aan het aandeel dat het internet minstens een keer gebruikte in diezelfde periode. M.a.w.: internetgebruikers zijn 
regelmatige gebruikers.   

Grafiek 27: Aandeel van de 55- tot 64-jarige en van de 65- tot 74-jarige bevolking dat in de vorige drie maanden het internet 
gebruikte, België, 2005-2016
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Grafiek 28: Aandeel van de 55- tot 74-jarige bevolking dat in de vorige drie maanden het internet gebruikte, naar geslacht, 
België, 2005-2016

 

Grafiek 29: Aandeel van de 55- tot 64-jarige en van de 65- tot 74-jarige bevolking dat in de vorige drie maanden het internet 
minstens een maal per week gebruikte, België, 2005-2016
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Grafiek 30: Aandeel van de 55- tot 74-jarige bevolking dat in de vorige drie maanden het internet minstens een maal wekelijks 
gebruikte, naar geslacht, België, 2005-2016

 

• Gebruik van mobiel internet 

De beschikbare cijfers slaan op de periode tussen 2012 en 2016. Ze zijn een accurate weergave van het aandeel van de bevolking dat 
een draagbare computer, een toestel in zakformaat of mobiele telefonie gebruikte om zich buiten de woning of buiten de werkplek 
toegang tot het internet te verschaffen. 

De toename was spectaculair: opdrie of vier jaar tijd verdubbelde het aandeel gebruikers van mobiel internet. 

Tussen de twee grote leeftijdsgroepen en tussen de geslachten worden hier dezelfde verschillen waargenomen als bij 
internetgebruik in het algemeen (vgl. vorige punt). 

Terwijl de helft van de 55-64-jarigen mobiel internet gebruikt, doet slechts een derde van de 65-74-jarigen dit.   

Verder internetten mannen iets vaker dan vrouwen. 
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Grafiek 31: Aandeel van de 55-64-jarige en van de 65-74-jarige bevolking dat een draagbare computer, een toestel in zakformaat 
of mobiele telefonie gebruikte om zich buiten de woning of buiten de werkplek toegang tot het internet te verschaffen, België, 
2012-2016

 
Grafiek 32: Aandeel van de 55-74-jarige bevolking dat een draagbare computer, een toestel in zakformaat of mobiele telefonie 
gebruikte om zich buiten de woning of buiten de werkplek toegang tot het internet te verschaffen, België, 2012-2016
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3. Subjectief welzijn 
Bron : EU-SILC 2013 – Module “Welzijnsindicatoren” 

Tabel 6: Aandeel van de bevolking met een grote algemene tevredenheid over het leven, naar geslacht en leeftijdsgroep (%), 
België, 2013 
  Mannen Vrouwen 
25-54 jaar 20% 21% 
55 jaar en + 20% 17% 
 

Tabel 7: Frequentie van geluksgevoel in de voorgaande vier weken (%), mannelijke bevolking, België, 2013 
  Steeds Meestal Soms Zelden Nooit Totaal 
25-54 jaar 14 59 22 5 1 100% 
55 jaar en + 18 57 19 4 1 100% 
Totaal 16 58 20 4 1 100% 
 

Tabel 8: Frequentie van geluksgevoel in de voorgaande vier weken (%), vrouwelijke bevolking, België, 2013 
  Steeds Meestal Soms Zelden Nooit Totaal 
25-54 jaar 14 57 23 5 1 100% 
55 jaar en + 13 54 23 9 1 100% 
Totaal 14 57 22 6 1 100% 
 

 
Voor de twee variabelen (tevredenheid met het leven en geluksgevoel) bestaan er geen echte leeftijdsgebonden patronen. 

Wel vallen kleine verschillen op naar geslacht: meer mannen geven aan gelukkig te zijn dan vrouwen. 
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In vergelijking met de andere Europese landen scoort België heel goed. Belgen zijn gelukkiger en tevredener met hun leven dan de 
doorsnee Europeaan.  
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IV. Beroepsleven 
De enkele decennia geleden ingezette vergrijzing van de bevolking bracht een debat op gang over de economische gevolgen ervan. 
Die omkering van de verhouding tussen generaties wordt vaak ervaren als een bedreiging voor de staatsfinanciën, en er wordt 
gevreesd voor een vermindering van de levensstandaard t.g.v. de te verwachten blijvende toename van pensioen- en 
gezondheidsuitgaven.  
 
Om de stijging af te remmen van de verhouding gepensioneerden/werkenden hebben vele regeringen gekozen voor een beleid 
gericht op een verlenging van de arbeidsduur. Dit type van beleid kan resulteren in de verwachte effecten indien de bejaarde 
populaties in goede gezondheid verkeren (vgl. deel II) en in gunstige omstandigheden kunnen werken.  
 
Na bespreking van een aantal indicatoren m.b.t. de arbeidsomstandigheden bij personen van 55 jaar en ouder zal voor genoemde 
bevolking een stand van zaken van de arbeidsmarktparticipatie worden opgemaakt. Tot slot zullen de beschikbare gegevens over 
arbeidsflexibiliteit en de overgang naar het pensioen worden besproken. 
 
Om de specifieke kenmerken van die oudere bevolking beter te kunnen vatten, zullen de gegevens over de bevolking van 55 jaar en 
ouder worden vergeleken met die van de 25-54-jarigen.  
 
Gedetailleerde gegevensbestanden in Excel-formaat: Arbeidsomstandigheden.xls 
Bronnen:  
Het merendeel van de indicatoren is afkomstig uit de EU-LFS-enquêtes (Labour Force Surveys, Enquêtes naar de Arbeidskrachten). 

De indicatoren m.b.t. de arbeidsomstandigheden komen voort uit de module “Arbeidsongevallen en andere arbeidsgebonden 
gezondheidsproblemen” die hoort bij de LFS-enquête van 2013. 

Voor het evenwicht beroepsleven/privéleven zijn de indicatoren afkomstig uit de module “Verzoening werk en gezin” van de LFS-
enquête van 2010. 

De indicatoren die in het onderdeel Overgang naar pensionering worden gebruikt komen uit de module “Overgang van werk naar 
pensioen” van de LFS-enquête van 2012. 
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1. Werkomgeving  
1.1.  Werkomstandigheden 

• Werken met atypische uurroosters 

De indicatoren hebben betrekking op personen met atypische uurroosters en geven hun procentuele aandeel weer in de totale 
werkgelegenheid  

De gegevens zijn uitgesplitst voor 25-54- en voor 55-64-jarigen.  

Bijgaande gegevens verwijzen naar vijf atypische werktijden :  

- Personen die ploegenarbeid verrichten, als procent van de totale werkgelegenheid, naar geslacht (%), België, 1999-2016. 

Er is sprake van ploegenarbeid als de werknemers regelmatig van werktijden wisselen (bijv. om de week). Dat arbeidssysteem 
veronderstelt dat twee, drie of vier werkploegen elkaar afwisselen. 

Grafiek 33: Tewerkgestelde personen die ploegenarbeid verrichten, als procent van de totale werkgelegenheid, naar geslacht  en 
leeftijd, België, 1999-2016
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Grafiek 34: Tewerkgestelde personen die zaterdags  werken, als procent van de totale werkgelegenheid, naar geslacht  en 
leeftijd, België, 1999-2016. (gewoonlijk is dit twee zaterdagen of meer tijdens de referentiemaand). 

 

Grafiek 35: Tewerkgestelde personen die op zondag  werken, als procent van de totale werkgelegenheid, naar geslacht  en 
leeftijd, België, 1999-2016 (gewoonlijk is dit twee zondagen of meer in de referentiemaand).
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Grafiek 36: Tewerkgestelde personen die 's nachts  werken, als procent van de totale werkgelegenheid, naar geslacht  en leeftijd, 
België, 1999-2016 (gewoonlijk is dit 50% of meer van de werkdagen in de referentiemaand). 
Nachtarbeid wordt gedefinieerd als werkuren gepresteerd tussen 23 en 5 uur.

 
Grafiek 37: Tewerkgestelde personen die 's avonds  werken, als procent van het de totale werkgelegenheid, naar geslacht  en 
leeftijd, België, 1999-2016. (gewoonlijk is dit 50% of meer van de werkdagen in de referentiemaand). 
Avondarbeid wordt gedefinieerd als werkuren gepresteerd tussen 19 en 23 uur.
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De vaakst voorkomende atypische werktijden zijn zaterdagwerk (in 2016 ging het om meer dan een arbeidsplaats op vijf), gevolgd 
door (in dalende volgorde) zondagwerk, avondwerk en ploegenarbeid. Gewoonlijke nachtarbeid staat onderaan de lijst, en betreft 
slechts 2 tot 3% van de arbeidsplaatsen. 

De voorbije jaren werkten mannen iets meer volgens atypische uurroosters dan vrouwen. 

Verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn er nauwelijks, behalve bij ploegenarbeid in de mannelijke bevolking. Ploegenarbeid komt 
namelijk ongeveer twee maal vaker voor bij mannen onder 55 jaar dan bij mannen van 55 jaar en ouder.  

• Overige indicatoren m.b.t. arbeidsomstandigheden  

Die indicatoren, die afkomstig zijn van module “Arbeidsongevallen en andere arbeidsgebonden gezondheidsproblemen” van de LFS-
enquête, slaan op het jaar 2013 en hebben betrekking op de 35-54-jarige en de 55-64-jarige tewerkgestelde bevolking. De cijfers 
worden voor mannen en vrouwen afzonderlijk weergegeven.  

Tabel 9: Frequentie van arbeidsongevallen, gezondheidsproblemen en blootstelling aan gezondheidsrisico’s op het werk, naar 
geslacht en leeftijdsgroep, België, 2013 

 Mannen Vrouwen 
35-54 jaar 55-64 jaar 35-54 jaar 55-64 jaar 

Eén arbeidsongeval in de voorbije 12 maanden 2,7% 2,0% 2,1% 2,4% 
Eén arbeidsgebonden gezondheidsprobleem in de 
voorbije 12 maanden 

8,8% 11,2% 9,0% 11,0% 

Op de werkplek blootgesteld aan risico’s voor de 
lichamelijke gezondheid 

56,7% 55,3% 45,8% 45,0% 

Op de werkplek blootgesteld aan risico’s voor de 
geestelijke gezondheid 

37,2% 37,4% 33,9% 33,4% 
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Een arbeidsongeval werd, onafhankelijk van geslacht of leeftijdsgroep, door omstreeks 2% van de bevolking gemeld.  

Het aandeel van de bevolking dat lijdt aan een arbeidsgebonden gezondheidsprobleem ligt hoger: van 9 tot 11%, afhankelijk van de 
leeftijd. Ouderen lijken iets vaker gezondheidsproblemen te melden dan 35-54-jarigen. Verschillen naar geslacht werden niet 
waargenomen.  

Meer dan de helft van de mannen (55 tot 57%, afhankelijk van de leeftijdsgroep) zijn op de werkplek blootgesteld aan risico’s die 
schadelijk kunnen zijn voor hun lichamelijke gezondheid. Die verhouding ligt 10 punten lager bij vrouwen, maar blijft ook hier op 
een zeer hoog peil.  

Tot slot wordt ongeveer 37% van de mannen en 33% van de vrouwen op de werkplek blootgesteld aan risico’s die schadelijk 
kunnen zijn voor hun geestelijke gezondheid. Ook hier zijn de cijfers lichtjes hoger bij de mannelijke bevolking dan de vrouwelijke.  

1.2. Evenwicht tussen werk en privéleven 

De kwestie van het evenwicht tussen werk en privéleven lijkt voornamelijk oudere werknemers bezig te houden, bij wie dit een 
sterke invloed heeft op hun beslissing om al dan niet met pensioen te gaan. 

Hier komen drie indicatoren ter sprake, die afkomstig zijn uit de module “Verzoening werk en gezin” van de LFS-enquête 2010. 
Betrokken zijn hier enkel loontrekkende werknemers.  

Tabel 10: Mogelijkheid begin- en eindtijd in het uurrooster aan te passen om familiale redenen, naar leeftijdsgroep (enkel voor 
loontrekkenden), België, 2010 
 15-24 25-49 50-64 Totaal 
Doorgaans mogelijk 43,4% 58,4% 56,0% 56,7% 
Zelden mogelijk  19,1% 16,3% 16,5% 16,6% 
Onmogelijk  37,5% 25,3% 27,4% 26,7% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Meer dan de helft van de loontrekkenden (56 tot 58% van de 25- tot 64-jarigen) verklaart de begin- en eindtijd van hun uurrooster 
doorgaans te kunnen aanpassen om familiale redenen. Dit is echter voor een kwart van de 25- tot 64-jarige loontrekkenden 
onmogelijk, en die verhouding loopt bij de jongste werknemers op tot een derde.  

De toestand in de groep van de 50-64-jarigen verschilt niet met de toestand bij de 25-49-jarigen.  

Tabel 11: Mogelijkheid om het eigen uurrooster zo in te richten dat verlofdagen kunnen worden opgenomen om familiale 
redenen, naar leeftijdsgroep (enkel voor loontrekkenden), België, 2010 
 15-24 25-49 50-64 Totaal 
Doorgaans mogelijk 26,1% 38,4% 38,0% 37,3% 
Zelden mogelijk  18,1% 16,1% 17,6% 16,6% 
Onmogelijk  55,8% 45,6% 44,3% 46,1% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Het is moeilijker om het werk om familiale redenen zo in te richten dat verlofdagen kunnen worden opgenomen dan begin- en 
eindtijd van het uurrooster te wijzigen. Met name geven slechts 38% van de 25- tot 64-jarige loontrekkenden aan dat dit doorgaans 
mogelijk is, en het zijn er slechts een kwart bij de jongere werknemers. Voor ongeveer 45% van de 25-64-jarigen is dit zonder meer 
onmogelijk.  
De toestand in de groep van de 50-64-jarigen verschilt niet met de toestand bij de 25-49-jarigen. 
 
Tabel 12: Arbeidsregeling naar leeftijdsgroep (enkel voor loontrekkenden), België, 2010 
 15-24 25-49 50-64 Totaal 
Vast uurrooster opgelegd door de werkgever  65,8% 55,4% 57,2% 56,6% 
Flexibel uurrooster opgelegd door de werkgever  21,1% 23,8% 21,1% 23,0% 
Variabel uurrooster met mogelijkheid werkuren op te sparen  5,6% 7,1% 8,0% 7,2% 
Variabel uurrooster zonder mogelijkheid werkuren op te sparen 4,2% 8,1% 7,3% 7,6% 
Uurrooster bepaald door de werknemer, geen formele regels 1,5% 3,6% 5,0% 3,7% 
Overige situaties 1,7% 2,1% 1,4% 1,9% 
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Iets meer dan de helft van de 25-49-jarige en 50-64-jarige loontrekkenden zit in een arbeidsregeling met vast uurrooster, opgelegd 
door de werkgever. Iets minder dan een kwart werkt volgens een arbeidsregeling met flexibel uurrooster, opgelegd door de 
werkgever.  

Tussen 25-49-jarigen en 50-64-jarigen wordt geen vermeldenswaardig verschil opgetekend.  

2. Arbeidsmarkt 
2.1. Arbeidsmarktparticipatie 

- Enkele begripsbepalingen 

De definities over werkgelegenheid en werkloosheid die hier worden gehanteerd zijn die van het Internationaal Arbeidsbureau 
(IAB). Dit zorgt ervoor dat de resultaten internationaal vergelijkbaar zijn.  

Personen met een betrekking zijn personen die gedurende de referentieweek minstens één uur werk verrichtten voor loon of 
salaris of voor winst, of die een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren. Daaronder  worden  ook  meewerkende  familieleden 
meegerekend.  

Werklozen zijn alle personen die  :  

(a) tijdens de referentieweek geen werk hadden, d.w.z. niet in loondienst of als zelfstandige werkten;  

(b) voor werk beschikbaar waren, d.w.z. voor werk in loondienst of als zelfstandige beschikbaar waren binnen twee weken na de 
referentieweek;  

(c) actief werk zochten, d.w.z. gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de referentieweek gerichte stappen hadden 
ondernomen om werk in loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk hadden gevonden en binnen ten hoogste drie 
maanden zouden beginnen te werken.  

Niet-actieven zijn alle personen die niet worden beschouwd als personen met een betrekking of als werklozen.  
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De werkgelegenheidsgraad (of tewerkstellingsgraad) geeft het percentage werkende personen in een bepaalde populatie weer.  

De werkloosheidsgraad geeft het percentage werklozen weer in de beroepsbevolking (werkende personen + werklozen).  

De activiteitsgraad geeft het percentage beroepsactieven (werkende personen + werklozen) weer in de bevolking.  

- Werkgelegenheidsgraad  

Bijgevoegde gegevens: 

o Werkgelegenheidsgraad voor beide geslachten samen, naar leeftijdsgroep, België, 1999-2016. 

o Werkgelegenheidsgraad bij mannen naar leeftijdsgroep, België, 1999-2016. 

o Werkgelegenheidsgraad bij vrouwen naar leeftijdsgroep, België, 1999-2016. 

De werkgelegenheidsgraad per leeftijdsgroep wordt berekend door het aantal tewerkgestelde beroepsactieven binnen een 
leeftijdsgroep te delen door het totaal aantal personen in die leeftijdsgroep. Voor de 55-59-jarigen en de 60-64-jarigen gelden de 
cijfers steeds voor beide geslachten samen. Echter, hoe hoger de leeftijd, hoe minder de gegevens betrouwbaar zijn, aangezien dan 
de tewerkstelling steeds schaarser wordt.  

De werkgelegenheidsgraden liggen in de onderzochte periode bij mannen steeds hoger dan bij vrouwen.. Doordat de 
werkgelegenheidsgraden bij vrouwen sneller stijgen wordt het verschil tussen de geslachten kleiner.  

Er zijn ook grote verschillen tussen de leeftijdsgroepen. In 2016 was drie kwart van de vrouwen tussen 25 en 54 jaar aan het werk, 
maar dat aandeel zakt tot de helft in de groep van de 55-59-jarigen, en tot slechts een op vijf bij de 60-64-jarige vrouwen. De 
werkgelegenheidsgraad daalt fors naarmate de leeftijd stijgt. Die waarneming is ook van toepassing op mannen.  

In de loop van de tijd zijn binnen de vrouwelijke bevolking de verschillen tussen 55-59-jarigen en 60-64-jarigen verder toegenomen, 
doordat de werkgelegenheidsgraad bij de 55-59-jarigen veel sneller steeg dan bij de 60-64-jarigen. Andersom zijn de verschillen 
tussen 55-59-jarigen en 25-54-jarigen geslonken.  
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Grafiek 38: Werkgelegenheidsgraad bij 25-54-jarigen, 55-59-jarigen en 60-64-jarigen naar geslacht, België, 1999-2016 
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- Werkloosheidscijfer 

Bijgevoegde gegevens : 

- Werkloosheidscijfer bij de mannelijke bevolking van 25 tot 54 en van 55 tot 59 jaar, België, 1999-2016 

- Werkloosheidscijfer bij de vrouwelijke bevolking van 25 tot 54 en van 55 tot 59 jaar, België, 1999-2016 

- Werkloosheidscijfer bij de totale bevolking (beide geslachten samen) van 25 tot 54 en van 55 tot 59 jaar, België, 1999-2016 Voor 
de jongste jaren (2010, 2012-2016) worden hier ook voor de 60-64-jarigen werkloosheidscijfers besproken.  

De werkloosheidscijfers liggen bij de 55-59-jarigen altijd lager dan bij de 25-54-jarigen, zowel binnen de mannelijke als de 
vrouwelijke bevolking. Die leeftijdsafhankelijke verschillen waren bijzonder uitgesproken bij vrouwen in de laatste jaren van de 
20ste eeuw.  

Wel blijken in de onderzochte periode de geslachtsgebonden verschillen gering, met uitzondering van de laatste jaren van de vorige 
eeuw waar het werkloosheidscijfer bij 25-54-jarige vrouwen twee maal hoger lag dan bij 55-59-jarige vrouwen.   

Grafiek 39: Werkloosheidscijfer bij 25-54-jarigen en 55-59-jarigen naar geslacht, België, 1999-2016
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Wat betreft langdurige werkloosheid bij de bevolking boven 50 jaar blijken de naar geslacht uitgesplitste cijfers weinig 
betrouwbaar. Wel beschikken wij voor 2015 over statistieken voor beide geslachten samen. In genoemd jaar bedroeg het aandeel 
dat binnen de totale werkloze bevolking gevormd wordt door personen die sinds 12 maanden of langer werkloos zijn 71,3% bij de 
50-59-jarigen en 73% bij de 50-64-jarigen, terwijl die verhouding bij de 25-49-jarigen op slechts 44,6% uitkwam.  

- Activiteitsgraad 

Bijgevoegde gegevens: 

o Activiteitsgraad bij de mannelijke bevolking van 25 tot 54, van 55 tot 59 en van 60 tot 64 jaar, België, 1999-2016. 

o Activiteitsgraad bij de vrouwelijke bevolking van 25 tot 54, van 55 tot 59 en van 60 tot 64 jaar, België, 1999-2016. 

Activiteitsgraad bij de vrouwelijke bevolking van 25 tot 54, van 55 tot 59 en van 60 tot 64 jaar, België, 1999-2016.  

De activiteitsgraad per leeftijdsgroep wordt verkregen door de verhouding te berekenen van het aantal beroepsactieven (aantal 
tewerkgestelde actieven + werklozen) binnen een leeftijdsgroep tot het totaal aantal personen in die leeftijdsgroep.  

Tussen 1999 en 2016 steeg de activiteitsgraad in elke leeftijdsgroep zowel bij mannen als bij vrouwen, behalve bij 25-54-jarige 
mannen. In laatstgenoemde groep bleef de activiteitsgraad stabiel, weliswaar op een zeer hoog peil (90% of hoger).  
De toename van de activiteitsgraad na 55 jaar was bijzonder indrukwekkend bij de vrouwelijke bevolking. Zo werd in twintig jaar tijd 
de activiteitsgraad met nagenoeg drie vermenigvuldigd bij 55-59-jarige vrouwen en met vier bij 60-64-jarige vrouwen. Ook binnen 
de mannelijke bevolking steeg de activiteitsgraad significant, doch minder snel.  

Over de gehele periode en bij alle leeftijdsgroepen is de activiteitsgraad bij mannen duidelijk hoger dan bij vrouwen (zoals 
overigens ook de werkgelegenheidsgraad). Echter wordt het verschil tussen de geslachten mettertijd nauwer, gewoon doordat de 
activiteitsgraad bij vrouwen sneller toeneemt. Zo bijv. is het in 1999 nog 25 procentpunt bedragende verschil tussen 55-59-jarige 
mannen en vrouwen in 2016 reeds gekrompen tot 13 procentpunt. 
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Grafiek 40: Activiteitsgraad bij 25-54-jarigen, 55-59-jarigen en 60-64-jarigen naar geslacht, België, 1999-2016 

 

2.2. Deeltijds werken en flexibele overgang naar pensionering 

- Mogelijkheden van arbeidsflexibiliteit 

Bijgevoegde gegevens: 

o Deeltijdse tewerkstelling als procent van de totale werkgelegenheid in loondienst bij 25-54-jarigen, 55-59-jarigen 
en 60-64-jarigen, mannelijke bevolking, België, 1999-2016. 

o Deeltijdse tewerkstelling als procent van de totale werkgelegenheid in loondienst bij 25-54-jarigen, 55-59-jarigen 
en 60-64-jarigen, vrouwelijke bevolking, België, 1999-2016. 
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Grafiek 41: Deeltijdse tewerkstelling als procent van de totale werkgelegenheid in loondienst bij 25-54-jarigen, 55-59-jarigen en 
60-64-jarigen, naar geslacht, België, 1999-2016

 

De verschillen tussen de geslachten zijn heel opvallend, ook al worden ze in de loop van de tijd geleidelijk aan kleiner. Zo was in 
2016 bij de 55-59-jarigen één vrouwelijke baan op twee een deeltijdse baan, tegenover slechts één op vijf bij mannen.   

Over de periode 1999-2016 nam het aandeel deeltijdse tewerkstelling gestaag toe. De snelheid van die toename was echter 
verschillend naargelang de leeftijdsgroep. Zowel binnen de mannelijke als vrouwelijke bevolking steeg het aandeel deeltijdse 
tewerkstelling duidelijk forser bij 55-59-jarigen dan bij 25-54-jarigen. Terwijl er in 1999 vrijwel geen leeftijdsgebonden verschil werd 
opgetekend is zestien jaar later in de mannelijke groep deeltijdse arbeid goed voor 8% van de totale tewerkstelling in loondienst bij 
25-54-jarigen en voor 21% bij 55-59-jarigen.  Bij vrouwen bedragen die cijfers respectievelijk 42% en 57%. 
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- Overgang naar pensionering 

o Aandeel van de niet-actieve bevolking met ouderdomspensioen dat langer had willen werken, 2012  

o Aandeel van de 55-tot-69-jarige tewerkgestelde actieve bevolking dat in het vooruitzicht van definitieve 
pensionering zijn arbeidsduur heeft verminderd, 2012. 

In 2012 verklaarde 30% van de vrouwen en 32% van de mannen met een ouderdomspensioen dat ze langer hadden willen werken.  

Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van die cijfers. Het antwoord op de vraag omtrent het verlangen om langer te 
werken is ongetwijfeld gekoppeld aan de hoofdreden waarom de bevraagde op pensioen is gegaan. Indien de bevraagde uit de 
arbeidsmarkt is moeten treden nadat hij zijn baan kwijt was geraakt en daarna geen ander werk kon vinden of door een slechte 
gezondheid, zal hij waarschijnlijk meer geneigd zijn te verklaren langer aan het werk te hebben willen blijven.  

Onder de personen die melden langer te hebben willen werken werd nagenoeg een derde gedwongen te stoppen met werken om 
gezondheidsredenen en 18% omdat ze geen werk meer konden vinden. 

Overigens, nog steeds in 2012, meldde 21% van de vrouwen en 14% van de mannen dat ze hun arbeidsduur hadden ingekort met 
het vooruitzicht van definitieve pensionering.   
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