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Situering  
 
 
Op 8 november 2005 heeft de voorzitter van het Vlaams Parlement de SERV gevraagd bij het 
Vlaams Parlement advies uit te brengen over het rapport “Demografische ontwikkelingen in 
Vlaanderen en de gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen”1, opgesteld 
door de Administratie Planning en Statistiek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
In uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de macro-economische 
en financiële consequenties van de demografische ontwikkelingen in Vlaanderen2 werd door 
de Vlaamse Regering aan de Administratie Planning en Statistiek van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap de opdracht gegeven hieraan een studie te wijden. 
 
Het rapport van de Administratie Planning en Statistiek bevat demografische kengetallen die 
de te verwachten ontwikkelingen in Vlaanderen en de overige gewesten op langere termijn 
illustreren. Daarnaast worden de gevolgen van de veroudering op meerdere levensdomeinen 
belicht. Het rapport werd in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van 
het Vlaams Parlement voorgesteld op 25 oktober 2005. 
 
 
 
 

* 
*       * 

  

                                                           
1  Administratie Planning en Statistiek, Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van de 

veroudering voor meerdere levensdomeinen, Studie in opdracht van het Vlaams Parlement, Brussel, oktober 
2005.  

2  Vlaams Parlement, Stuk 144 (2004-2005) –nr. 3, aangenomen in plenaire vergadering op 16 maart 2005 
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1.  Samenvatt ing advies 

Op 8 november 2005 heeft de voorzitter van het Vlaams Parlement de SERV gevraagd bij het 
Vlaams Parlement advies uit te brengen over het rapport “Demografische ontwikkelingen in 
Vlaanderen en de gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen”3, opgesteld 
door de Administratie Planning en Statistiek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  
 
De raad ondersteunt het opzet van het Vlaams Parlement om binnen afzienbare termijn te 
komen tot een parlementair debat over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in 
Vlaanderen.  
 
De raad gaat ervan uit dat het Vlaams Parlement zich via geëigende middelen voorziet van 
alle nodige expertise - diepgaand en actueel - vooraleer dit parlementair debat aan te vatten. 
De nood aan volledigheid en diepgang in de voorbereiding hoeft niet tegenstrijdig te zijn met 
de relatieve urgentie van een debat. In deze context besluit de raad dat het hem ter advies 
voorgelegde APS-rapport slechts als een eerste aanzet kan worden beschouwd in de docu-
mentatievorming voor het parlementair debat over de gevolgen van de demografische ontwik-
kelingen. 
 
 

1 . 1 .  A a n v u l l i n g en  a a n g e w e z e n  

In zijn advies wijst de raad op een aantal noodzakelijke aanvullingen in de onderbouwing van 
de door APS vermelde beleidsdomeinen (leren en werken, mobiliteit, wonen, zorg,..). Het is 
essentieel dat met betrekking tot alle beleidsdomeinen, ook deze die niet worden aangeraakt 
in het APS- rapport (bvb. milieu, ruimte), de gesprekstafel voldoende en genuanceerd wordt 
gedocumenteerd.  
 
Het ramen van de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de verschillende be-
leidsdomeinen vergt meer dan een statistisch mechanisme. Het is noodzakelijk dat alle kwanti-
tatieve maar ook alle kwalitatieve indicaties van zich manifesterende evoluties tot hun recht 
komen. Waar mogelijk is het zeer relevant ook met de beleidsmatige streefbeelden rekening te 
houden. In dit verband kan verwezen worden naar de geactualiseerde doelstellingen van het 
Pact van Vilvoorde. 
 

                                                           
3  Administratie Planning en Statistiek, Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van de 

veroudering voor meerdere levensdomeinen, Studie in opdracht van het Vlaams Parlement, Brussel, oktober 
2005.  
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Op het vlak van leren en werken legt het APS-rapport de focus op de aanbodzijde van de 
arbeidsmarkt. Bij een analyse van de evolutie in de werkzaamheidsgraad is het echter nood-
zakelijk dat naast de aanbodzijde ook de vraagzijde (de te verwachten evolutie in de werkge-
legenheid) en de matching tussen beide onder de loep genomen worden. Bovendien bestaat 
‘de monolithische arbeidsmarkt’ niet en kan men niet voorbij aan de verschillen tussen de 
sectoren. De raad vraagt dan ook dat de analyse van de evoluties op de arbeidsmarkt in deze 
zin wordt uitgebreid. Verder moet een rapport betreffende de gevolgen van de demografische 
ontwikkelingen alle demografische evoluties meenemen. Zo mogen de gevolgen van de ont-
groening van de arbeidsmarkt zeker niet over het hoofd worden gezien. Tenslotte kan men de 
inschatting van invloed van de demografische ontwikkelingen niet los zien van de verschillen-
de instrumenten die (kunnen) ingezet worden om de gevolgen ten aanzien van de onderlig-
gende componenten (ontgroening, vergrijzing,..) te beïnvloeden. De manier waarop deze in-
strumenten worden aangewend, bepaalt mede het uitzicht van de arbeidsmarkt in de toekomst 
en de evolutie van de werkgelegenheid in de verschillende sectoren.  
 
Wat het aspect wonen betreft is eenduidigheid in de aflijning van de doelgroepen een eerste 
vereiste voor een correcte analyse. Het basismateriaal dient de regionale verschillen van de 
woonproblematiek weer te geven alsook de leeftijdscategorieën op de koop- en huurmarkt 
grondig te documenteren. De gehanteerde hypotheses wat betreft gezinsverdunning dienen 
grondig te worden gespecifieerd. Tot slot moet ook de ruimtelijke impact van een zich wijzi-
gende bevolkingsstructuur worden uitgeklaard. 
 
De beperkte en voorlopige gegevens die het rapport aangeeft voor het domein mobiliteit staan 
niet in verhouding met het belang dat de mobiliteitsproblematiek in de toekomst zal krijgen. 
Een meer uitgebreide analyse is noodzakelijk waarbij op een systematische wijze wordt aan-
gegeven hoe mobiliteit beïnvloed wordt door demografische ontwikkelingen en wat de reper-
cussies daarvan zijn op de verschillende doelstellingen die nu mee in het mobiliteitsbeleid aan 
de orde zijn (bvb. verkeersveiligheid). 
 
In het algemeen vraagt de raad, in het verlengde van zijn bemerkingen bij de actualisering van  
het Pact van Vilvoorde4, dat dringend werk wordt gemaakt van de realisatie van aangepaste 
indicatoren die de ontwikkelingen binnen de welzijns- en gezondheidszorg op een systemati-
sche wijze peilen. Reeds in 2002 werd het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS) 
belast met een opdracht in deze. Het project dat voorlopig gestopt is met een werkdocument 
dient opnieuw te worden geactiveerd en op afzienbare termijn tot resultaten te leiden. 
 
 

                                                           
4  Meer bepaald bij doelstelling 11 van het Pact van Vilvoorde die stelt: “In 2010 waarborgt Vlaanderen een 

toereikend, efficiënt, effectief en voor iedereen toegankelijk zorgaanbod”  
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Daarnaast is een gedetailleerde inschatting van de nood aan personeel – zowel in aantallen 
als naar kwalificaties – aangewezen, rekening houdende met enerzijds de repercussies van 
alle mogelijke evoluties in het zorgenpatroon, en anderzijds met de bestaande leeftijdssamen-
stelling van het personeel in de respectieve zorgsectoren. Wisselwerkingen tussen de wel-
zijns- en gezondheidssector en andere relevante beleidsdomeinen dienen in kaart gebracht. 
 
Samengevat: de impactanalyse van de demografische ontwikkelingen dient grondig gedocu-
menteerd, vervolledigd en uitgebreid te worden tot alle beleidsdomeinen. 
 
In zijn advies heeft de raad uitgaande van basisgegevens van september 2005 een vooruitbe-
rekening gemaakt van ontwikkelingen op het vlak van het stelsel van de Vlaamse zorgverzeke-
ring. Hieruit blijkt dat de raming waarnaar APS verwijst inzake zorgverzekering (SERA 20055), 
reeds gedeeltelijk achterhaald is. De reden hiervoor is in de eerste plaats dat er sindsdien een 
aantal beleidsbeslissingen en beleidsintenties zijn vastgelegd die een aanzienlijke impact 
hebben. Het gaat om een aanpassing van de uitkeringsbedragen voor de mantelzorg en de 
evolutie van de dotatie. Daarnaast blijkt dat het systeem nog niet op kruissnelheid is gekomen, 
waardoor de opname van de zorgverzekering nog steeds sneller evolueert dan hetgeen op 
basis van de demografische gegevens kan verwacht worden. 
Uit de actualisatie van de SERV blijkt dat het systeem nog niet in evenwicht is gebracht wan-
neer de dotatie jaarlijks met 2,5% wordt verhoogd. Vanaf 2022 zou de financiële reserve van 
het zorgfonds omslaan in een tekort. Dit tekort zal echter minder snel evolueren dan in het 
basisscenario van SERA. In 2050 wordt dit tekort nu geraamd op € 4,5 mld, terwijl het basis-
scenario van SERA nog uitging van een tekort van € 6,2 mld. 
 
 

1 . 2 .  B e l e i d s a c c e n t e n  

Uiteraard is de raad vertrouwd met de feitelijke situatie binnen de beleidsdomeinen vermeld in 
het APS-rapport (leren en werken, wonen,..). In dit advies worden dan ook op basis van soci-
aal-economische inzichten reeds een aantal pistes aangeduid die, uitgaande van de pro-
bleemstelling van demografische verandering, nuttig kunnen worden verkend. 
 
Betreffende het domein leren en werken is de verhoging van de werkzaamheidsgraad een 
doelstelling die de sociale partners in het Pact van Vilvoorde expliciet onderschreven hebben 
(doelstelling 3). Ten einde de vooropgezette doelstellingen te realiseren, is het belangrijk dat 
de arbeidsmarktinstrumenten worden ontwikkeld en ingezet conform de lijnen die de sociale 
partners in het recente verleden mee hebben uitgezet, onder meer in het Vlaams Werkgele-
genheidsakkoord 2005-2006.  

                                                           
5  SERV, Sociaal-Economisch Rapport 2005, Academia Press, Gent, 2005. 
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Hierbij staan onder meer het valoriseren van competenties, het voeren van een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, het hanteren van een loopbaanperspectief, het aanpakken van de proble-
matiek van de knelpuntberoepen, het activeren van de arbeidsongeschikten, het inzetten van 
het arbeidsmarktinstrument loonlastenverlaging, het streven naar evenredige arbeidsdeelname 
en diversiteit en het schenken van aandacht aan de individuele aspiraties en gedragingen 
voorop.  
 
De raad pleit voor een geïntegreerde benadering van de woonproblematiek, zowel uitgaande 
van de volledige levenscyclus (afweging van noden van alle cohorten), als in relatie tot andere 
relevante domeinen (bvb. zorg, mobiliteit) en de woon-netwerkomgeving (sociale infrastruc-
tuur). Nagegaan moet worden hoe een actief beleid gericht op verweving van verschillende 
gezinssituaties, zowel op het platteland als in de stad, kan gevoerd worden. 
 
Ook op het vlak van mobiliteit zullen oudere verkeersdeelnemers meer evolueren naar de 
positie van standaardgebruikers. Een mobiliteitsbeleid zal gepaste aandacht moeten hebben 
voor dit segment van de vervoersmarkt zonder dat dit evenwel de enige focus wordt. De im-
pact van andere demografische trends (gezinsverdunning, aandeel éénoudergezinnen, druk 
vanuit de afstemming arbeid – gezin in de beroepsactieve leeftijd) moet eveneens verdiscon-
teerd worden. Het ware overigens verkeerd om uitgaande van de veroudering van de bevol-
king in de toekomst het prioritair belang van thema’s zoals bereikbaarheid van economische 
centra uit het oog te verliezen.  
 
De demografische ontwikkelingen dwingen tot het ontwikkelen van aangepaste zorgconcepten 
en een aanbod afgestemd op te verwachten behoeften. Voor het geheel van de welzijns- en 
gezondheidssector is een langere termijn programmering van het aanbod noodzakelijk, met 
ruimte voor regelmatige bijsturing in functie van nieuwe inzichten. Zoals het Rekenhof heeft 
aangegeven in zijn verslag aan het Vlaamse Parlement6 is het essentieel de effectieve uitvoe-
ring van de programmering te garanderen. Het is belangrijk in het verdere debat over de de-
mografische uitdagingen voor Vlaanderen de centrale aanbevelingen van het Rekenhof mee in 
overweging te nemen. 
 
Wat de Vlaamse zorgverzekering betreft gaf SERA 2005 aan dat het zorgfonds binnen afzien-
bare termijn geconfronteerd zou worden met toenemende tekorten waarvoor de opgebouwde 
reserves niet zouden volstaan. Uit een actualisering van deze analyse blijkt dat de situatie er 
iets beter uitziet, maar er blijven bijkomende ingrepen nodig om te vermijden dat de tekorten in 
de zorgverzekering op middellange tot lange termijn groot worden.  
 

                                                           
6  Vlaams Parlement, Verslag van het Rekenhof over de afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse be-

leidsdoelstellingen, 20 januari 2005, Stuk 37-A (2004-2005) – Nr1 
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De huidige reserveopbouw, met inbegrip van de bijkomende dotatie van € 150 mln in 2006, 
volstaat geenszins om de toekomstige tekorten op te vangen. 
 
 

1 . 3 .  I m p a c t  V l a a m s e  b eg r o t i n g  

Wat betreft de middelen stelt het APS-rapport twee zaken aan de orde waarover verder onder-
zoek gewenst is. Ten eerst wordt erop gewezen dat een gewijzigde leeftijdsstructuur van de 
Vlaamse bevolking vermoedelijk een effect heeft op de gewestbelastingen, zij het dat niet duidelijk 
is in welke mate. Daarnaast zijn de Vlaamse begrotingsmiddelen die voortvloeien uit de financie-
ringswet deels afhankelijk van de fiscale capaciteit. Een eventueel uiteenlopende demografische 
evolutie in de gewesten kan invloed hebben op de verdeling van de personenbelasting over de 
gewesten en derhalve ook op de middelen die Vlaanderen in het kader van de financieringswet 
vanuit de federale overheid ontvangt (samengevoegde en gedeelde belastingen).  
 
Gezien de belangrijkheid van de problematiek engageert de raad zich om de impact van de 
demografische ontwikkelingen op de Vlaamse begroting, zowel de inkomsten- als de uitgaven-
zijde, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hierover zal later worden gerapporteerd. 
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2.  Advies 

2 . 1 .  A l g e m e e n  

De vaststelling dat steeds meer personen niet alleen langer leven maar ook langer in goede 
gezondheid leven kan bezwaarlijk a priori worden geduid in termen van een probleemsituatie. 
Het is het beoogde resultaat van een jarenlange strijd en beleid op meerdere domeinen (ge-
zondheidszorg, onderwijs, arbeid, wonen, ..). Deze duidelijke positieve appreciatie, in de eer-
ste plaats op niveau van het individu, hoeft niet tegenstrijdig te zijn met de vaststelling dat het 
volume-effect van het verschijnsel de beleidsverantwoordelijken dwingt tot maatregelen om de 
veroudering niet alleen beheersbaar te houden maar ook verdere ontwikkelingen ter verbete-
ring te ondersteunen. De raad apprecieert dan ook het opzet van het Vlaams Parlement om 
binnen afzienbare termijn te komen tot een maatschappelijk debat wat betreft de impact van 
demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.  
 
Het APS-rapport dat in opdracht van de Vlaamse Regering en in voorbereiding van het parle-
mentair debat hiertoe werd opgesteld biedt een inventarisatie van beschikbare studies en 
data.  
 
Volgens de raad biedt het APS-rapport evenwel onvoldoende basis om het Vlaams Parlement 
toe te laten tot een grondig en tegelijkertijd genuanceerd debat te komen. Het rapport verdient 
op meerdere plaatsen aanvulling en bijstelling, al dan niet op basis van gericht bijkomend 
onderzoek. In de onderscheiden onderdelen van het advies worden pistes voor vervollediging 
van het noodzakelijke materiaal aangegeven. Het is essentieel dat met betrekking tot alle 
beleidsdomeinen, ook deze die niet worden aangeraakt in het APS- rapport (bvb. milieu, ruim-
te), de gesprekstafel voldoende en genuanceerd wordt gedocumenteerd.  
 
Het APS-rapport vertrekt terecht van het uitgangspunt dat het maatschappelijk debat van de 
veroudering zich dient uit te strekken tot alle fasen van de levensloop en niet uitsluitend mag 
gericht worden op de cohorten van 65 jaar en meer. Het APS-rapport dient consequent, meer 
dan nu het geval is, evenwaardige aandacht te besteden aan de maatschappelijke gevolgen 
van de bevolkingsontwikkeling binnen alle cohorten. Zo blijft met name de impact van het 
fenomeen van de ontgroening onderbelicht, evenals de uitdagingen die uitgaan van het proces 
van veroudering binnen de bevolking op actieve leeftijd. Bovendien moet worden vermeden de 
impact van de demografische ontwikkelingen te herleiden tot de processen van ontgroening en 
veroudering/vergrijzing. Er zijn immers ook andere belangrijke demografische trends: migratie, 
gezinssamenstelling,… 
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De raad onderstreept de noodzaak om op termijn de beleidsgerichte wetenschappelijke on-
derbouwing van de impact van demografische ontwikkelingen in Vlaanderen sterker en struc-
tureel te ontwikkelen.  Het opzet van het Vlaamse beleidsgerichte onderzoek dient zich expli-
ciet uit te strekken tot de impact van demografische ontwikkelingen in alle cohorten op alle 
relevante beleidsdomeinen 
Wat betreft de organisatie van dit beleidsgerichte onderzoek dient nagegaan hoe dit kan wor-
den ingebouwd enerzijds vanaf 2007 in de nieuwe generatie steunpunten, anderzijds in lopen-
de programma’s voor beleidsgericht onderzoek (ondermeer VIONA). Daarnaast blijft APS – 
zeker na incorporatie van de relevante CBGS-expertise – een belangrijk instrument wat betreft 
het horizontaal beleid. 
 
Een  sectoraal beleid met als uitgangspunt een afgebakende leeftijdscategorie vergt uiteraard 
afstemming met alle andere relevante beleidsdomeinen alsook het met het bedoelde sectoraal 
beleid zij het gericht op andere leeftijdsgroepen. Zo vergt een woonbeleid voor ouderen af-
stemming met ondermeer het zorgbeleid en het mobiliteitsbeleid gericht op deze categorie 
maar ook met het woonbeleid in het algemeen.  
 
 

2 . 2 .  D e m o g r a f i s c h e  p r o j e c t i e s  

Het APS-rapport steunt zijn demografische vooruitberekeningen op de bevolkingsprojecties tot 
2050 van de Federale Overheidsdienst voor Economie, KMO, Middenstand en Energie, alge-
mene directie Statistiek en Economische Informatie7, voorheen het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek. De door APS gemaakte verkenningen op basis van de NIS-
bevolkingsvooruitzichten8 leveren belangrijke aanvullende sociaal-demografische elementen. 
 
Uiteraard blijven de gehanteerde vooruitzichten van de bevolkingsontwikkeling, in haar totali-
teit en in haar samenstellende componenten (leeftijd, regio, geslacht), de vertrekbasis vormen 
bij de inschatting van zich aandienende uitdagingen. Een realistische inschatting van de im-
pact van demografische ontwikkelingen op de respectieve beleidsdomeinen vergt evenwel 
meer dan een mechanische clichering. Zo moet er ook rekening gehouden worden met wijzi-
gende waarden, normen en gedragingen van de bevolking. De beleidskeuzes die in diverse 
domeinen gemaakt worden spelen eveneens een rol in het beantwoorden van de demografi-
sche impact. Met andere woorden: Ook gedragsfactoren en beleidsopties moeten worden 
ingecalculeerd. 
  

                                                           
7  NIS-Mathematische Demografie, Bevolkingsvooruitzichten per arrondissement 2000-2050, NIS, 2002. 
8  Pelfrene, E., Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen 1990-2050, APS, Stativaria 36, oktober 2005. 
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Zo hoeft een kleinere schoolbevolking niet noodzakelijk te betekenen dat automatisch een 
lager onderwijsbudget kan volstaan, noch dat een grotere cohorte 75-plussers ipso facto de 
zorguitgaven evenredig doet verhogen ware het maar doordat meer nadruk gelegd wordt op 
preventief gezondheidsbeleid.  
Bij de inschatting van de toekomstige situatie op de arbeidsmarkt is het aangewezen naast 
prognoses van het aanbod ook inzichten te verwerken, zij het op minder lange termijn, van 
vooruitzichten wat betreft de vraag naar arbeidskrachten. In  het APS-rapport gebeurt dit aan 
de hand van enkele hypothetische scenario’s inzake de evolutie van de werkzaamheidsgraad.  
De werkzaamheidsgraad is evenwel afhankelijk van de evolutie van de werkgelegenheid. De 
werkzaamheidsgraad per leeftijdscategorie is bovendien ook afhankelijk van het recruterings- 
en selectiegedrag.     
De raad merkt in elk geval op dat een toekomstscenario gebaseerd op een bevriezing van de 
werkzaamheidsgraad op het niveau van 2003 hoe dan ook achterhaald is in het licht van de 
evolutie van de werkzaamheidsgraad in de voorbije twee jaar.   
 
Algemeen gesteld: Bij het ramen van de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op de 
verschillende beleidsdomeinen dienen alle kwantitatieve maar ook alle kwalitatieve indicaties 
van zich manifesterende evoluties tot hun recht te komen. Waar mogelijk is het zeer relevant 
ook met de beleidsmatige streefbeelden rekening te houden. In dit verband kan verwezen 
worden naar de geactualiseerde doelstellingen van het Pact van Vilvoorde. 
 
 

2 . 3 .  L e r e n  e n  w e r k e n  

2 . 3 . 1  D e  a n a l y s e  v a n  d e  e v o l u t i e s  o p  d e  a r b e i d s m a r k t  

Het APS-rapport focust bij de analyse van de gevolgen op het gebied van arbeid duidelijk op 
de evoluties in het potentiële arbeidsaanbod. Hierbij worden de globale werkzaamheidsgraad 
en de uittredeleeftijd van oudere werknemers als invalshoeken gehanteerd.  
 
De raad onderstreept de belangrijkheid van dit debat. In de doelstellingen drie en vijf van het 
Pact van Vilvoorde onderschrijven de sociale partners duidelijk de noodzaak van het optrek-
ken van de werkzaamheidsgraad en arbeidsmarktparticipatie. Doelstelling drie houdt in dat 
tegen 2010 de werkzaamheidsgraad zo dicht mogelijk bij de 70% dient te liggen en de werk-
zaamheid van afgestudeerde jongeren en ouderen voortdurend moet toenemen. Doelstelling 5 
luidt als volgt: “In 2010 is de achterstand van vrouwen enerzijds en van kansengroepen (onder 
meer allochtonen, arbeidsgehandicapten en kortgeschoolden) anderzijds inzake deelname 
aan het arbeidsproces, in belangrijke mate weggewerkt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat zij 
niet langer oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheid”.  
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De raad is van mening dat een prognose betreffende de werkzaamheidsgraad en de activi-
teitsgraad dient te gebeuren binnen een analysekader dat zowel voldoende aandacht besteedt 
aan de evoluties aan de vraagzijde, als aan die aan de aanbodzijde en die in de matching 
tussen beiden. Bovendien is het belangrijk bij deze analyse uit te gaan van het gegeven dat 
‘de monolithische’ arbeidsmarkt niet bestaat. Zo kan men niet voorbij aan de verschillen tus-
sen de sectoren.  
 
Vooraleer dieper in te gaan op de evoluties in de aanbod- en de vraagzijde wenst de raad aan 
te geven dat het belangrijk is uitspraken over de toekomst niet te baseren op de stand van 
zaken in één bepaald jaar, maar de evolutie van de voorbije jaren in rekening te nemen. Dit 
geldt zeker wanneer een duidelijke trend waar te nemen is. Zo blijkt dat de werkzaamheids-
graad van de 50-64 jarigen in de periode 2000-2004 in het Vlaamse Gewest gestegen is van 
39,9% naar 43,8%. Bovendien wordt algemeen aangenomen dat deze stijging gedeeltelijk te 
verklaren is door een cohorte-effect (zie verder). De toekomstige invloeden van dergelijke 
cohorte- en andere effecten mogen niet genegeerd worden bij het opmaken van prognoses. 
Dit betekent echter geenszins dat de problematiek niet scherp gesteld mag worden. De werk-
zaamheidsgraad van de 55-64 jarigen bedroeg in 2004 29,5%. Ondanks de stijging met 3 
procentpunten ten opzichte 2003 blijft Vlaanderen hier nog een stuk verwijderd van de Stock-
holmnorm. Deze Europese streefnorm stelt voor de 55-64 jarigen een werkzaamheidsgraad 
van 50% voorop tegen 2010. 
 
De raad wenst verder op te merken dat het noodzakelijk is dat de basisgegevens beschikbaar 
zijn op het niveau van Vlaanderen. In het APS-rapport wordt er naar het aanvoelen van de 
raad onvoldoende rekening gehouden met de Vlaamse specificiteiten om de invloed van de 
evoluties oordeelkundig te kunnen inschatten (bvb. aandeel van Vlaanderen in verschillende 
inactiviteitstatuten voor de groep van 50-64 jarigen). 
 

2.3.1.1 Aanbodzijde 
 
Het APS-rapport legt de klemtoon heel duidelijk op de evoluties binnen de aanbodzijde. Bo-
vendien spitst de analyse zich toe op de evoluties met betrekking tot enerzijds de gehele ar-
beidsmarktpopulatie en anderzijds het bovenste leeftijdssegment ervan namelijk de 50 tot 64 
jarigen. De raad is van mening dat een discussie omtrent de gevolgen van de demografische 
evoluties voor de aanbodzijde zich niet hiertoe mag beperken. Indien men een integrale bena-
dering nastreeft, moet men hier een breder perspectief hanteren en de evoluties binnen ieder 
(leeftijd)segment van de arbeidsmarkt in ogenschouw nemen. Deze evoluties kunnen immers 
eveneens een niet-geringe impact hebben op de aanbodzijde en dit zowel op het vlak van de 
kwantiteit als op het vlak van de aanwezige competenties. 
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Een voorbeeld van een dergelijke evolutie is de ontgroening van de arbeidsmarkt. Deze heeft 
tot gevolg dat, ondanks de winst in kwaliteit ten opzichte van het verleden (minder ongekwali-
ficeerde instroom en een hoger aandeel hogergeschoolden) de instroom kwantitatief een stuk 
beperkter zal zijn dan vroeger. Concreet kan dit problemen opleveren voor het ‘verversen van 
de arbeidskrachten’ maar ook voor de instroom van de hedendaagse knowhow. Als gevolg van 
deze ontgroening zal er dus hoe dan ook meer geïnvesteerd moeten worden in het up-to-date 
houden van de competenties en de kwalificatieverhoging van de bevolking die reeds aanwezig 
is op de arbeidsmarkt. 
 
Zoals reeds aangehaald, is de evolutie in de arbeidsmarktparticipatie van de vrouwen een 
andere relevante factor bij het opmaken van prognoses. Zo steeg de werkzaamheidgraad bij 
de vrouwen in de periode 2000-2004 met 2,7 procentpunten terwijl die van de mannen daalde 
met 1,2 procentpunten. Bovendien is voor dezelfde periode de stijging het meest uitgesproken 
bij de vrouwen in de cohorte van 50 tot 64 jarigen, namelijk 6,4%. Dit staaft de stelling dat de 
verhoging van de werkzaamheidsgraad van de 50-plussers mede een functie is van het cohor-
te-effect van de arbeidsdeelname van de vrouwen. Het effect vindt onder meer zijn basis in de 
evolutie van kostwinners- naar tweeverdienersgezinnen enerzijds en de stijging van het aantal 
alleenstaande moeders anderzijds. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen ook na de geboorte van 
hun kinderen op de arbeidsmarkt wensen te blijven, al dan niet uit financiële noodzaak. De 
eerste cohorte van deze werkende vrouwen begint nu stilaan het bovenste leeftijdssegment 
van de arbeidsmarktpopulatie te bereiken. Bovendien is het zo dat vrouwen meer dan gemid-
deld in sectoren tewerkgesteld zijn met minder gunstige uittredemogelijkheden, wat logischer-
wijs een invloed kan hebben op hun arbeidsmarktparticipatie op ‘oudere’ leeftijd. Het feit dat 
de vrouwen op oudere leeftijd verhoudingsgewijs minder volledige loopbanen hebben, vormt 
een bijkomende remmende factor voor voortijdige uittrede. In prognoses betreffende de aan-
bodzijde dienen dergelijke effecten mee verrekend te worden. 
 
Uit de statistieken weergegeven in het APS-rapport (pag. 29) valt af te leiden dat in 2003 on-
geveer 450.000 Belgen tussen de 50 en 64 jaar niet-actief waren op de arbeidsmarkt. Onge-
veer een kwart van deze inactieven heeft het statuut van arbeidsongeschiktheid, een ander 
kwart is op voltijds brugpensioen. De integrale benadering van de aanbodzijde houdt even-
eens in dat er voldoende aandacht gaat naar de totale groep van niet-actieven en niet enkel 
naar deze in de leeftijdsgroep 50-64 jaar. Uit het jaarboek Arbeidsmarkt in Vlaanderen editie 
20059 blijkt dat bij de 25-64 jarigen in Vlaanderen 824.000 personen niet–actief beschikbaar 
zijn om op korte termijn aan een nieuwe job te beginnen.  
 

                                                           
9  Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming en VIONA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, 

De arbeidsmarkt in Vlaanderen, Jaarboek 2005, Garant, Antwerpen. 
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De groep wordt in het jaarboek op de volgende manier onderverdeeld: huishouden (34%), 
brugpensioen (31,4%), arbeidsongeschikt (14,8%), teruggetrokken werkloos (13,4%), andere 
(6,3%). Deze arbeidsreserve wordt vooral gevormd door ouderen, vrouwen en laaggeschool-
den en bovendien zijn ook niet-EU burgers er in oververtegenwoordigd. De auteur stelt dat 
indien het beleid nog meer personen aan het werk wilt krijgen, deze de doelgroepen zijn waar 
de nood aan activering het hoogst is. Voor de raad is het belangrijk dat, in de poging om de 
werkzaamheidsgraad op te trekken, deze groep integraal benaderd wordt. In het bijzonder zal 
in het arbeidsmarktbeleid meer dan vroeger aandacht moeten gaan naar enerzijds de toelei-
ding van herintreders/herintreedsters naar de arbeidsmarkt en anderzijds het potentieel van de 
werklozen met een verminderde arbeidsgeschiktheid.  
 
Zoals reeds aangegeven bij de analyse van de aanbodzijde is het belangrijk om de sectorale 
bril op te zetten. De sectorale verschillen zijn immers niet-gering en voor sommige sectoren 
zijn de problemen een stuk urgenter dan voor andere. Het Sociaal-Economisch Rapport 
Vlaanderen 200510 toont een duidelijk verschil aan tussen de sectoren naar hun aandeel 55-
plussers. Gemiddeld gezien maakten de 55-plussers 8,5% van de werknemers uit. Zowel in de 
publieke als in de private sector zijn er meerdere sectoren die een duidelijk hoger aandeel 55-
plussers hebben: belangenvertegenwoordiging (38,3%), productie en distributie van elektrici-
teit en water (15,7% in de private en 17,4 bij de publieke sector), onderwijs (14,1%) en winning 
van delfstoffen (11,5%). De private sectoren van post en telecommunicatie (1,7%), informatica 
(1,8%) en selectie en terbeschikkingstelling van personeel (2,6%) tellen dan weer het minst 
55-plussers. De sectorale verschillen zijn dus niet-gering.  
Daarenboven zijn er ook duidelijke verschillen in het tempo waarmee de sectoren vergrijzen, 
dit onder meer ten gevolge van de evolutie in de werkgelegenheid in de voorbije jaren. Zo 
blijkt uit een analyse van het Steunpunt WAV dat het aantal 50-plussers tussen 2003 en 2004 
het sterkst toenam in de uitzendsector (+18,5%), de kleinhandel (+16%) en de diverse social-
profitsectoren (+12% tot +17%). Ter vergelijking de gemiddelde stijging voor de Vlaamse pri-
vé-sector bedroeg 4,5%.  
Ten derde vormt ook de eigenheid van de sector een belangrijk gegeven. Zo is in sommige 
sectoren het oudere personeelsbestand onder meer te verklaren door de erin uitgeoefende 
functies.  
 
Onder andere deze drie factoren geven aan dat de sectorale verschillen niet-gering zijn en dat 
de problematiek in sommige sectoren urgenter is dan in andere. Bovendien geldt ook hier de 
boodschap dat vergrijzing niet de enige focus mag zijn.  
 

                                                           
10  SERV, Sociaal-Economisch Rapport 2005, Academia Press, Gent, 2005, De actieve 55-plussers in de Vlaam-

se Economie, pag. 287-341.  
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De ontgroening van een sector of een onvoldoende aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt kan 
voor een sector eveneens zwaar problematisch zijn. Voor de raad is het belangrijk dat de sec-
torale sociale partners expliciet betrokken worden bij het uitstippelen van een sectoraal beleid. 
De raad vraagt verder bijzondere aandacht voor de social profit, het onderwijs en de overheid-
sectoren. Gezien het maatschappelijke belang van deze sectoren dient dringend te worden 
ingespeeld op het urgente probleem dat zich op het vlak van vergrijzing stelt. Dit kan door te 
zorgen voor werkbaar werk en te voorzien in kwalitatieve vervanging van de uittreders.  
 
Het pleidooi van de raad om te werken met goede monitoring op Vlaams niveau betekent niet 
dat de evolutie in de aanbodzijde kan bekeken worden in een enge Vlaamse context. De 
Vlaamse arbeidsmarkt dient in een Belgische context benaderd te worden met voldoende 
aandacht voor de wederzijds gevolgen van de evoluties in de verschillende gewesten en voor 
de mogelijkheden van een versterkte samenwerking tussen de gewesten.  
 
Bovendien is het voor de raad belangrijk dat ook de factor migratie wordt meegenomen bij de 
evolutie van de aanbodzijde. Het APS-rapport wijst erop (pag. 27) dat de prognose van de 
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid enkele externe paramaters, waaronder de impact van 
externe migratie, constant houdt. Een Vlaams beleid kan niet voorbij aan de effecten die de 
migratiestromen (enerzijds binnen het uitgebreide Europa, anderzijds van buiten Europa) on-
vermijdelijk gaan hebben op de demografische evoluties en in het bijzonder op de arbeids-
marktpopulatie. Zelfs bij behoud van de huidige reglementering inzake buitenlandse arbeids-
krachten is het noodzakelijk rekening te houden met de evoluties op het vlak van asielzoekers 
en vluchtelingen, de volgmigratie, de wettelijke uitzonderingen op grond waarvan migratie om 
economische redenen worden toegelaten en tenslotte het vrij verkeer van personen binnen de 
EU. Wat dit laatste betreft, is het duidelijk dat de uitkomst van het actuele debat omtrent het 
opheffen van de beperkingen voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten invloed heeft op de 
samenstelling van de Vlaamse arbeidsmarktpopulatie.  
Gezien het feit dat de huidige overgangsperiode afloopt op 30 april 2006 en gezien de impact 
van dit dossier, is het voor de raad meer dan wenselijk dat er snel duidelijkheid komt. De raad 
vraagt dan ook dat Vlaamse Regering hieromtrent in overleg treedt met de sociale partners. 
Een hoorzitting met alle stakeholders, met onder meer het Europese evaluatierapport (voor-
zien voor januari 2006) als één van de insteken, zou een goed startpunt vormen van dit over-
leg.  
 
Intussen is het huidige beleidskader inmiddels ook voorwerp van discussie. In het ‘Groenboek 
van de Europese Commissie over het beheer van de economische migratie in de Europese 
Unie’ bepleit de Commissie uitdrukkelijk het creëren van kanalen voor legale economische 
migratie.  
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Volgens de Commissie zullen meer duurzame immigratiestromen noodzakelijk zijn om te vol-
doen aan de behoeften van de Europese arbeidsmarkt en om de welvaart in Europa te waar-
borgen. In zijn advies van 13 april 2005 over dit Groenboek stelt de SERV: “De aanpak van 
structurele tekorten op de arbeidsmarkt die voortvloeien uit de ontgroening en vergrijzing van 
de bevolking moet op de eerste plaats gebeuren via het beleid dat er op gericht is de arbeids-
participatie van de zittende werknemers te verhogen. Complementair daaraan kan de econo-
mische migratie bijdragen tot het oplossen van tekorten aan arbeidskrachten.” Het weze dui-
delijk dat de invloed van de gekozen opties hier zeker niet gering zal zijn. De raad vindt dan 
ook dat het APS-rapport te kort door de bocht gaat in deze materie. 
 
De APS-nota ‘ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen 1990-2050’ is geschreven als bijlage 
bij het hier voorliggend APS-rapport. Hoewel de nota niet als bijlage werd meegegeven bij de 
adviesvraag, bevat deze volgens de raad relevante en noodzakelijke informatie. In het APS-
rapport wordt een bevolkingsprojectie voor de Europese Unie (25 landen) per bevolkingsgroep 
gegeven (pag. 17). Dergelijke projecties die, rekening houdende met de in dit advies aange-
brachte factoren om evoluties in iedere segment van de arbeidsmarktpopulatie in Vlaanderen 
in kaart te brengen, zijn volgens de raad het noodzakelijke vertrekpunt voor de discussie die 
het Vlaamse Parlement wenst te houden. In de bijlage ‘ontgroening en vergrijzing in Vlaande-
ren 1990-2050’ wordt hier een eerste, eerder beperkte aanzet toe gegeven. Voor de onont-
beerlijke sectorale benadering verwijst de raad onder meer naar het reeds aangehaalde Soci-
aal-Economisch Rapport Vlaanderen 2005 en naar drie rapporten van SERV/STV-Innovatie & 
Arbeid waarin de leeftijdsstructuur van 18 industriesectoren en 14 profitdienstensectoren in 
detail wordt geanalyseerd11. Hierin wordt ondermeer de groep van oudere werknemers onder 
de loep genomen met aandacht voor geslacht, statuut, arbeidsregime, scholing en worden ook 
sectorale verschillen in kaart gebracht.  
 

2.3.1.2 Vraagzijde 
 
Een doorgedreven analyse kan niet enkel gebaseerd zijn op de ontwikkeling aan de aanbod-
zijde van de arbeidsmarkt. Ook de evoluties in de vraagzijde moeten bekeken worden.  
 

                                                           
11 Baisier Leen: De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaams 

Gewest in 2000. Deel 1: algemene analyse. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, Informatiedossier, Brussel, maart 
2004, 120 p. 

 Baisier Leen: De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaams 
Gewest in 2000. Deel 2: De industriesectoren. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, Informatiedossier, Brussel, 
maart 2004, 210 p. 

 Baisier Leen: De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaams 
Gewest in 2000. Deel 3: De profitdienstsectoren. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, Informatiedossier, Brussel, 
maart 2004, 167 p. 
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Hoewel de raad beseft dat ver vooruit kijken aan deze kant van de arbeidsmarkt nog minder 
voor de hand ligt, is het toch belangrijk dat prognoses omtrent de werkgelegenheid in rekening 
gebracht worden. Hierbij denkt de raad onder meer aan de analyse die gemaakt worden door 
het Federaal Planbureau12. Het Federaal Planbureau voorziet voor de marktsector een jaarlijk-
se groei van het aantal arbeidsplaatsen met 1,1%. De raming van de gemiddelde groei van de 
globale binnenlandse werkgelegenheid is lager en bedraagt 0,9% per jaar (37.000 banen). Dit 
laatste resulteert in een nettocreatie van 221.000 banen in de periode 2005-2010. Deze toe-
name is het resultaat van enerzijds een duidelijk verlies van banen in een aantal sectoren 
(bvb. voor de nijverheidssector 60.000 banen) en anderzijds de duidelijke groei die enkele 
sectoren zullen kennen (bvb. de gezondheidszorg + 82.000 banen).  
 
In het APS-rapport wordt regelmatig gesteld dat het potentiële arbeidsaanbod (bevolking op 
actieve leeftijd) “op termijn” zal dalen. Slechts uit de bijlage bij het rapport is op te maken dat 
de knik er pas komt na 2020. Bij de raming wanneer er een acuut tekort aan arbeidskrachten 
zich zal voordoen is het echter uitermate belangrijk ook trachten in te schatten hoe de werkge-
legenheid enerzijds en de problematiek van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt anderzijds zal 
evolueren.  
 
Op korte termijn is de (te verwachten) economische groei een belangrijke indicator voor de 
evolutie in het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Ook hier is de sectorale benadering be-
langrijk. Sectoren zijn immers op verschillende wijze afhankelijk van conjuncturele ontwikke-
lingen, globalisering en andere factoren. Bovendien is de impact van de economische groei op 
de evolutie in de werkgelegenheid ook sectorgebonden. In sommige sectoren is een beperkte 
groei reeds goed voor een belangrijke stijging in het aantal arbeidsplaatsen, bij andere is dit 
verband veel minder groot. Om de evolutie van het aantal beschikbare arbeidsplaatsen nog 
accurater te kunnen koppelen aan de verwachtingen in de economische groei, dienen de eco-
nomische groei en de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid te worden bekeken vertrek-
kende vanuit de sectorale prognoses. Via een analyse van de indirecte werkgelegenheid wordt 
deze sectorale benadering nog verfijnd. In deze verwijst de raad dan ook naar de analyse 
opgenomen in het Sociaal-Economisch Rapport Vlaanderen 2005 en naar de bedrijfstakrap-
porten ‘indirecte werkgelegenheid’ van de SERV die analyses van het thema per sector bevat-
ten13.  
 
Bovendien moeten de mogelijke effecten van (reeds genomen) maatregelen en (bestaande) 
instrumenten op de evolutie van de werkgelegenheid in kaart worden gebracht.  
 

                                                           
12 Federaal Planbureau, Economische vooruitzichten 2005-2010, Brussel, 2005 
13 SERV, Sociaal-Economisch Rapport 2005, Academia Press, Gent, 2005, meer specifiek thema IV “De indirec-

te werkgelegenheid van Belgische bedrijfstakken: analysekader en eerste resultaten” pag. 521-625. 
 SERV, Dossier Indirecte werkgelegenheid, rapporten per bedrijfstak, Brussel, 2005-2006. 
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Het kan hierbij gaan om maatregelen en instrumenten die gericht zijn op het aanzwengelen 
van de economie en de werkgelegenheid (bvb. loonlastenverlaging), het stimuleren van on-
dernemerschap (bv de ondernemersportefeuille) en het effectief creëren van jobs in diverse 
segmenten van de economie (bvb. vraaggerichte capaciteitsverhogingen in social profitsecto-
ren, de uitbouw van de sociale economie, het stelsel van de dienstencheques, …).  
 
Belangrijk is dat dergelijke prognose op relatieve korte termijn aangevuld wordt met een duide-
lijke aangegeven visie over de evoluties op middenlange en lange termijn. Momenteel wordt 
de kenniseconomie algemeen naar voren geschoven als het arbeidsmarktmodel van de (na-
bije) toekomst. Dit betekent dat kortgeschoolden steeds moeilijker aan de bak zullen komen en 
dat de nadruk ligt op het verwerven van zo veel mogelijk competenties en kwalificaties. Toch 
is dit niet het enige model, het enige toekomstperspectief dat geuit wordt. Er weerklinken ook 
andere geluiden. Zo stellen sommigen dat op de arbeidsmarkt van de toekomst hoofdzakelijk 
nog vraag zal zijn naar hoog- en laaggekwalificeerde werknemers. In dit perspectief is het 
vooral de groep van middengeschoolde die uit de boot zou vallen. Het weze duidelijk dat het 
toekomstperspectief dat men hanteert een belangrijke invloed heeft op de gevolgen van de 
bredere evoluties die gedetecteerd worden. Bovendien vereist dit ook de nodige aandacht 
zowel voor de gevolgen per sector als voor de gevolgen voor de verschillende segmenten in 
de arbeidsmarktpopulatie. Zo staan vrouwen nog steeds op een andere manier op de ar-
beidsmarkt dan mannen en is het dan ook noodzakelijk dat er bekeken wordt welke de conse-
quenties voor beide groepen zijn.  
 

2.3.1.3 Matching vraag en aanbod 
 
Naast de evoluties aan de vraag- en de aanbodzijde is ook de matching tussen beide een 
belangrijke factor. Zoals geschreven in het item betreffende de migratie is het voor de raad 
belangrijk dat er in eerste instantie een beleid wordt gevoerd dat erop gericht is om de partici-
patie van de zittende werknemers te verhogen. De raad wenst erop te wijzen dat de daling van 
het aanbod, mogelijks onder het niveau van de vraag, niet automatisch betekent dat ook ie-
dereen een arbeidsplaats zal krijgen. Voor een niet geringe groep zal er nog actieve trajectbe-
geleiding, met doorstroom naar opleiding en werkervaring nodig zijn om hen aan het werk te 
krijgen. Tegelijk moet ook sterker worden geïnvesteerd in het levenslange leren van werken-
den.  
In wat volgt gaat de raad dieper in op de verscheidene arbeidsmarktinstrumenten die hierbij 
kunnen worden ingezet.  
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2 . 3 . 2  A r b e i d s m a r k t i n s t r u m e n t e n  

Het APS-rapport beoogt de gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen in 
kaart te brengen. De raad is van mening dat men voor het levensdomein arbeid de invloed van 
de veroudering niet los kan zien van de verschillende instrumenten die (kunnen) ingezet wor-
den en zo de gevolgen van de veroudering beïnvloeden. Het APS-rapport geeft heel summier 
een overzicht van bestaande maatregelen (pag. 8 en 9). Hierbij ligt de focus echter nogal eng 
op de werkzaamheidsgraad. Bovendien ontbreekt enige evaluatie van de invloed van deze 
maatregelen.  
 
De raad is van mening dat men hier breder moet graven. Het is belangrijk dat men nadenkt 
over de wijze waarop de verschillende arbeidsmarktinstrumenten dienen te worden ingezet. 
Concreet denkt de raad aan volgende aspecten: competenties en kwalificaties, leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, loopbaanbeleid, knelpuntberoepen, arbeidsongeschiktheid, loonlastenverla-
ging en evenredige arbeidsdeelname. Tenslotte wordt ook kort ingegaan op de individuele 
aspiraties en gedragingen die in het APS-rapport worden aangebracht (pag. 30).  
 

2.3.2.1 Competenties en kwalificaties 
 
In het APS-rapport wordt gesteld (pag. 41) dat er een snelle inhaalbeweging is waar te nemen 
op het gebied van de scholingsgraad. Globaal gezien zijn de oudere werknemers echter nog 
steeds duidelijk lager geschoold dan de jongere generaties. Er kan dus nog steeds gesproken 
worden van een generatie-effect. Door de vele (leer)ervaringen die deze werknemers in hun 
loopbaan buiten het onderwijs hebben opgedaan, beschikken ze wel over een veelheid van 
competenties. Het is voor de raad belangrijk dat deze competenties op de arbeidsmarkt geva-
loriseerd kunnen worden. De raad wenst dan ook te verwijzen naar de Erkenning van Verwor-
ven Competenties als mogelijke opstap naar het verwerven van een kwalificatie. De Erkenning 
van Verworven Competenties is een ontluikend verhaal waaraan de raad een groot belang 
hecht. Bovendien is het voor de raad belangrijk dat titels van beroepsbekwaamheid leiden tot 
kwalificaties met een civiel effect. De raad beoogt minstens een sterke valorisatie en dit zowel 
op de arbeidsmarkt als binnen het onderwijs- en opleidingsveld (met het oog op verkorting van 
de leertrajecten). Vandaag is daarvoor nog onvoldoende aandacht. 
 
Het APS-rapport haalt de bevindingen van de APS-survey betreffende levenslang leren aan. 
Hierbij wordt aangegeven dat amper 12% van de bevraagde 55-64 jarigen stelde de voorbije 
12 maanden een opleiding te hebben gevolgd. In dit kader wenst de raad te verwijzen naar de 
gegevens van de NIS-Enquête naar de Arbeidskrachten (NIS-EAK), die onder andere worden 
gehanteerd in het kader van doelstelling 1 van het Pact van Vilvoorde.  
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Deze indicator geeft aan hoeveel inwoners er gemiddeld deelnemen aan een opleiding tijdens 
een referentieperiode van vier weken. Ten einde verwarring te vermijden lijkt het de raad aan-
gewezen om ook in het APS-rapport te werken met de gegevens van de NIS-EAK . 
 
Betreffende opleiding is de raad van mening dat dit een uiterst belangrijk instrument is om de 
arbeidsmarktparticipatie van de 45-65 jarigen te bevorderen. Een nota over de gevolgen van 
de demografische evoluties voor de arbeidsmarkt dient dan ook een duidelijk toelichting van 
de participatie van deze groep aan opleidingen te bevatten. Hierbij denkt de raad naast de 
globale participatie aan levenslang leren, specifiek aan de opleidingen binnen volgende sys-
temen: de VDAB- en sectorale trajecten voor werkzoekenden, de opleidingscheques voor 
werknemers en de opleidingen vanuit het bedrijfsleven (met onder meer het huidige stelsel 
van de opleidingscheques voor werkgever, het hefboomkrediet en de sectorale initiatieven).  
 
Zoals het APS-rapport stelt (pag. 30) zijn 50-plussers sterk ondervertegenwoordigd in de tra-
jectwerking voor werkzoekenden. Uit onderzoek betreffende het stelsel van de opleidingsche-
ques voor werkgevers blijkt dat het gebruik van de opleidingscheques door bedrijven afneemt 
naarmate het aandeel werknemers ouder dan 45 jaar toeneemt in het bedrijf. De gebruikers-
frequentie ligt het hoogste in organisaties zonder werknemers ouder dan 45 jaar14.  
 
Bovendien is het belangrijk dat op de juiste manier ingespeeld wordt op de beperkte participa-
tie aan levenslang leren. Hierbij mag niet eng gekeken worden naar de deelname binnen de 
oudste leeftijdssegmenten. Veelal liggen ook andere kenmerken dan de leeftijd mee aan de 
basis van deze lage participatie. Eén van dergelijke kenmerken is het feit dat zoals reeds ge-
steld de oudere generatie nog relatief veel kortgeschoolden omvat.  
 

2.3.2.2 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 
Een van de sleutels met betrekking tot de tewerkstelling van ouderen is het voeren van een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit houdt in dat men het personeelsbeleid afstemt op de 
leeftijd en rekening houdt met verschillen in leeftijd, in levens- en loopbaanfasen en in troeven 
en beperkingen van diverse generaties werknemers. Dit met als bedoeling om de inzetbaar-
heid van de werknemers in het bedrijf te behouden en te bevorderen en voor zover de bedrijfs- 
en werkorganisatie het toelaten rekening te houden met de behoeften en de verwachtingen 
van de verschillende leeftijdsgroepen. Instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet zijn 
functioneringsgesprekken, competentiebeheer, loopbaanbegeleiding, opleiding en coaching, 
aangepaste arbeidsorganisatie,…..  

                                                           
14  Op den Kamp H. en andere, Het stelsel van opleidingscheques gewikt en gewogen, Hiva, Leuven,  2005  
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Leeftijdbewust personeelsbeleid is voor de raad een belangrijk arbeidsmarktinstrument. In-
valshoek hierbij is het voeren van een beleid dat de werkgever aanzet tot het implementeren 
van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. In dit kader wordt de doelgroep oudere werknemers 
(+45) sinds 2002 meegenomen in de jaarlijkse Vesoc-actieplannen. Voor de diversiteitsplan-
nen van 2002 resulteerde dit in 206 plannen met ouderen als kansengroep. Concreet bewerk-
stelligden de plannen een instroom van 361 en een doorstroom van 135 werknemers uit deze 
kansengroep. Voor 857 ouderen werd in 2002 via diversiteitsplannen voorzien in een oplei-
ding. Voor 2003 en 2004 bevatten de 345 afgesloten diversiteitsplannen voor de kansengroep 
ouderen opgeteld volgende doelstellingen: instroom 813, doorstroom 1070 en opleiding 5.088. 
Uit het Viona-onderzoek naar de positieve-actieplannen allochtonen en diversiteitsplannen 
1998-2002 blijkt dat deze instrumenten voor de onderzochte periode vooral hun effect hadden 
op het openen van ogen en minder op het openen van deuren en praktijken15.  
 
Verder verwijst de raad hierbij naar het SERV/STV-Innovatie &Arbeid - Informatiedossier “De 
tewerkstelling van oudere werknemers16. Dit informatiedossier bevat de ervaringen met leef-
tijdsbewust personeelsbeleid van een twintigtal HR-managers uit verschillende sectoren in de 
industrie en diensten. Er wordt in het dossier ingegaan op de troeven en beperkingen bij de 
tewerkstelling van oudere werknemers en op de concrete mogelijkheden, hinderpalen en 
voorwaarden om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te realiseren. 
 

2.3.2.3 Loopbaanperspectief  
 
Momenteel is het loopbaanperspectief een belangrijke invalshoek om de problematiek van de 
lage werkzaamheidsgraad van oudere werknemers te benaderen. De samengedrukte loop-
baan is een kenmerk van de Vlaamse arbeidsmarkt. Dit blijkt onder andere uit het feit dat 
Vlaanderen naar Europese normen een hoge werkzaamheidsgraad heeft in de leeftijdscatego-
rie 25-45 jaar. Het loopbaanperspectief gaat ervan uit dat wie in bepaalde periodes in de loop-
baan er even tussen uit kan, op het einde van die loopbaan langer aan de slag zal blijven. De 
samengedrukte loopbaan wordt op deze manier uitgerekt. 
 
De opvoeding van de kinderen, het voorzien van mantelzorg, het volgen van een opleiding en 
het verminderen van de eigen arbeidsduur kunnen een motief zijn voor een tijdelijke zijstap, 
weg van de arbeidsmarkt.  

                                                           
15 Lamberts  M. en andere, Positieve actieplannen allochtonen en diversiteitsplannen geëvalueerd, HIVA, Leu-

ven, 2005 
16 Baisier Leen: De tewerkstelling van oudere werknemers. Ervaringen van Vlaamse HR-managers. SERV/STV-

Innovatie & Arbeid, Informatiedossier, Brussel, september 2004, 52 p. 
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De federaal regelgeving voorziet het algemene stelsel van tijdskrediet, het ouderschapsverlof, 
de loopbaanonderbreking in het kader van het verlenen van medische bijstand en tenslotte de 
loopbaanonderbreking in het kader van het verlenen van palliatieve zorg. Vanuit de Vlaamse 
overheid worden de initiatieven in verband met tijdskrediet ondersteund met een aanmoedi-
gingspremie indien dit tijdskrediet wordt genomen voor het verlenen van zorg of het volgen 
van een opleiding.  
 
Voor de raad is het belangrijk dat de overheid in de toekomst een loopbaanbeleid voert dat 
erop gericht is dat de samengedrukte loopbaan wordt verlaten en dat de werkzaamheidsgraad 
van oudere werknemers doet stijgen.  
 

2.3.2.4 Beleid inzake knelpuntberoepen  
 
De Vlaamse arbeidsmarkt kent zowel een hoge werkloosheid als een hoog aantal vacatures 
die moeilijk of niet opgevuld geraken. Zo werden in 2004 3,9% van de vacatures geannuleerd 
omdat er geen gepaste kandidaat werd gevonden. Deze paradox, die vorm krijgt in de knel-
puntberoepen, is kenmerkend voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Het APS-rapport wijst er meer-
maals op dat, ten gevolge de demografische evoluties, de uitdaging erin bestaat om de werk-
zaamheidsgraad van het aanwezige potentieel te verhogen. Voor de raad is het dan ook 
belangrijk dat er bij de bespreking van de demografische evoluties wordt ingegaan op de pro-
blematiek van de knelpuntberoepen.  
 
Essentieel hierbij is dat het beleid investeert in het ontwikkelen van goede prognose-
instrumenten voor knelpuntberoepen. In het onderzoek ‘Detectie van knelpuntvacatures”17 
werd hier een eerste aanzet toe gegeven door in te zoemen op de aspecten die nodig zijn om 
te komen tot de betere prospectie van knelpuntberoepen. De raad wijst erop dat in de geïnte-
greerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid, die op 12 juli 2005 door de Europese 
Raad werden goedgekeurd, de vraag tot het beter anticiperen op knelpuntberoepen expliciet is 
opgenomen in richtsnoer 20 en dat Vlaanderen hierop nog onvoldoende heeft ingespeeld.  
 
Bovendien is het ontwikkelen en het hanteren van een goed prospectie-instrument maar één 
aspect van de problematiek. Voor de raad is een geïntegreerd knelpuntberoepenbeleid, waar-
bij verder wordt gegaan dan enkel de analysefase, een noodzaak. Het Vlaamse werkgelegen-
heidsakkoord 2005-2006 bevat meerdere maatregelen die de knelpuntberoepen als focus 
hebben: het versterken van de screening en toeleiding, de verhoging van de opleidingscapaci-
teit, de instapopleiding en de tegemoetkoming in de materiaalkosten.  

                                                           
17 Bollens J. en Vos S., Detectie van knelpuntvacatures. Een vroegtijdige detectie van knelpuntvacatures en een 

aanzet tot de ontwikkeling en implementatie van een instrumentarium ter voorspelling van de arbeidsmarkte-
voluties. HIVA, Leuven, 2002 
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Voor 2006 kondigt de Vlaamse Regering alvast een analyse van de aanbodzijde (werkzoeken-
den) en een evaluatie van de bestaande maatregelen aan. In dit kader dient verwezen te wor-
den naar de nota die momenteel binnen de VDAB wordt opgemaakt. Geïntegreerd beleid 
houdt bovendien niet enkel het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in. Het 
gaat veel ruimer en heeft onder meer betrekking op een betere afstemming tussen het onder-
wijs en de arbeidsmarkt en een beleid met betrekking tot werkloosheidsvallen. Tenslotte heb-
ben ook de sectoren een belangrijke rol te spelen in de geïntegreerde aanpak.  
 

2.3.2.5 Beleid inzake arbeidsongeschiktheid 
 
Uit de statistieken weergegeven in het APS-rapport (pag. 29) valt af te leiden dat in België 
ongeveer een kwart van de inactieven het statuut van arbeidsongeschiktheid heeft. Eind 2003 
kregen 200.703 personen een invaliditeitsuitkering in het kader van de regeling voor arbeiders 
en bedienden en 16.810 personen een invaliditeitsuitkering in het kader van de regeling voor 
de zelfstandigen. In de periode 2000-2003 is het totale aantal personen op invaliditeit zo ge-
stegen van 200.264 naar 217.513, wat een stijging is met 8,6%. Bovendien geven analyses 
binnen de populatie van de invaliditeitsverzekering aan dat meer dan de helft van de invaliden 
tussen de 50 en de 64 jaar zijn. Hieruit kan worden afgeleid dat er binnen de invaliditeitsver-
zekering een duidelijk leeftijdseffect waar te nemen is.  
 
In de NIS-EAK 2002 werd nagegaan op welke manier het hebben van een gezondheidsbeper-
king samengaat met beperkingen in het functioneren in de arbeidsmarkt. Hieruit blijkt dat 
12,4% van de Vlaamse populatie tussen de 15 en 64 jaar aangeeft een handicap of langdurig 
gezondheidsprobleem te hebben die beperkingen meebrengt in de aard en de hoeveelheid 
werk dat ze kunnen verrichten. Gerelateerd aan hun arbeidssituatie, betekent dit dat in Vlaan-
deren ongeveer een 300.000 personen met een arbeidshandicap niet aan het werk zijn en 
200.000 werkenden een langdurig gezondheidsprobleem of handicap hebben18. 
 
Voor de raad is de herintegratie van deze personen met een arbeidshandicap op de arbeids-
markt een belangrijk maatschappelijk doel. In dit kader verwijst de raad naar het advies van de 
commissie Diversiteit van 3 maart 2004 betreffende de activiteitsvallen van personen met een 
arbeidshandicap.  
 
De stijging van het aantal personen met een arbeidshandicap is ook waar te nemen binnen de 
groep van niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB (nwwz).  
 

                                                           
18 Samoy E., Handicap en arbeid. Overzicht van de ontwikkelingen (1991-2005), Vlaams Fonds voor de Sociale 

Integratie van Personen met een Handicap, 2005, webpublicatie 
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Deze groep omvat de nwwz die ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds voor de Sociale Inte-
gratie van Personen met een Handicap, de nwwz met hoogste onderwijsniveau ‘Buitengewoon 
Secundaire Onderwijs’ en de personen die door de bemiddelingsdienst van de VDAB onder-
gebracht zijn in de categorieën ‘gedeeltelijk of zeer beperkt’ geschikt. Het aandeel van de 
groep van personen met een arbeidshandicap in de totale groep van nwwz steeg van 10,6% in 
juni 2001 naar 12% in juni 2005. Ondanks het feit dat enkele administratieve maatregelen hier 
zeker mee aan de basis van liggen, kan toch worden geconcludeerd dat het aandeel van de 
groep van personen met een arbeidshandicap binnen de nwwz duidelijk gestegen is. Ook hier 
is een leeftijdseffect waar te nemen, zij het in mindere mate. Waar de 45-plussers ongeveer 
30% uit maken van de totale groep van nwwz, zijn ze binnen de groep van nwwz met een 
arbeidshandicap goed voor 40%. 
 
Zowel de groep van personen met een invaliditeitsuitkering als de groep van nwwz met een 
arbeidshandicap is de laatste jaren groeiende. Zoals reeds gesteld bij de bespreking van de 
aanbodzijde is het voor de raad belangrijk dat de overheid inzet op het activeren van deze 
deelgroep van de arbeidsreserve 
 

2.3.2.6 Loonlastenverlaging 
 
Het (tijdelijk) verlagen van de loonlasten is een arbeidsinstrument dat kan worden aangewend 
om te komen tot een betere matching tussen vraag een aanbod op de arbeidsmarkt. Momen-
teel liggen de hefbomen in deze hoofdzakelijk op het federale niveau waar dan ook meerdere 
maatregelen betreffende (doelgroepgebonden) loonlastenverlaging bestaan.  
 
Op het Vlaamse niveau zijn de CAO 26 en de Vlaamse Inschakelingspremie twee stelsels van 
loonkostsubsidies voor personen met een arbeidshandicap. Betreffende deze loonkostensub-
sidies voor personen met een handicap wenst de raad te verwijzen naar de lopende werk-
zaamheden van de commissie Diversiteit. In opvolging van het onderzoek in opdracht van het 
VFSIPH “Loonkostensubsidies voor personen met een handicap, een onderzoek naar de CAO 
26 en de Vlaamse Inschakelingspremie” bespreekt de commissie Diversiteit momenteel moge-
lijke aanpassingen alsook de opportuniteit om te komen tot één stelsel.  
 
Anciënniteit is een belangrijke factor in de loonsopbouw. Hierdoor ligt de totale loonkost voor 
oudere werknemers hoger dan die voor hun jongere collega’s wat ertoe kan leiden dat oudere 
werknemers, ondanks hun ervaring, uit de arbeidsmarkt worden gestoten. Het ontwerp van 
Vlaams meerbanenplan “Samen voor meer banen” bevat een Vlaamse tewerkstellingspremie 
ouderen waarbij de werkgever die een niet werkende werkzoekende vijftigplusser ingeschre-
ven bij de VDAB in dienst neemt, gedurende 12 maanden een financiële tegemoetkoming 
krijgt in de loonlast. 
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De raad vraagt dat de Vlaamse overheid het arbeidsmarktinstrument ‘verlaging van de loon-
last’ op een dermate efficiënte en effectieve manier hanteert zodat het leidt tot een verhoogde 
algemene werkzaamheidsgraad. Dit instrument kan volgens de raad onder meer specifiek 
aangewend worden om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te stimuleren en de arbeids-
marktherintegratie van arbeidsongeschikten te vergemakkelijken.  
 

2.3.2.7 Evenredige arbeidsdeelname 
 
In het APS-rapport wordt erop gewezen dat men de werkzaamheidsgraad van de ouderen ook 
in samenhang moet bekijken met de werkzaamheidgraad van andere kansengroepen zoals 
laaggeschoolde jongeren, vrouwen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap.  
 
De raad is van mening dat het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit een meer 
centrale plaats verdient. Ten eerste is het zo dat de oudere werknemers opgenomen zijn in het 
wettelijk kader betreffende evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. In het decreet van 8 
mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt is leeftijd opgenomen als één 
van de gronden waarop niet mag worden gediscrimineerd. Het uitvoeringsbesluit van 30 janua-
ri 2004 verplicht elk van de arbeidsmarktvoorzieningen (voor zowel de activiteiten inzake ar-
beidsbemiddeling als inzake beroepsopleiding) een beleid te voeren van evenredige participa-
tie en non-discriminatie. Oudere werknemers - zijnde werknemers ouder dan 45 jaar - zijn een 
kansengroep volgens dit uitvoeringsbesluit. Vandaag stellen we echter vast dat er nauwelijks 
wordt gewaakt over de handhaving van dit uitvoeringsbesluit. Elk van de arbeidsmarktvoorzie-
ningen dient jaarlijks een rapportering voor te leggen van de acties, met kopie aan het Vlaams 
Parlement. Dit moet het Vlaams Parlement toelaten een eerste balans op te maken, in het 
bijzonder ook wat betreft het beleid van evenredige participatie van oudere werknemers. Deze 
rapportering is echter administratief nog niet uitgewerkt en gebeurt momenteel dan ook niet.  
 
De raad stelt ook vast dat de Vlaamse Regering heeft gekozen voor een beperkte uitvoering 
van het decreet met betrekking tot de beroepsopleiding, tegen zijn advies in. Met name werd 
geopteerd voor een beperkte begripsomschrijving inzake beroepsopleiding (met uitsluiting van 
het onderwijs), die wellicht niet verenigbaar is met de brede Europese definitie van beroepsop-
leiding. 
 
Verder zijn oudere werknemers ook expliciet vermeld als kansengroep in het besluit van 24 
december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke kan-
sen- en diversiteitsbeleid in sommige diensten van de Vlaamse overheid. Niet onbelangrijk 
gezien het feit dat de vergrijzing een urgent probleem is in vele overheidsdiensten.  
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De raad vraagt dan ook dat de Vlaamse overheid effectief een beleid zal voeren naar deze 
doelgroep, maar ook naar allochtonen en personen met een arbeidshandicap.  
  
Tenslotte is het zo dat ook in het impulsbeleid van de Vlaamse overheid, en meer bepaald in 
de diversiteitsplannen van het jaarlijkse Vesoc-actieplan “Evenredige arbeidsdeelname en 
diversiteit”, de oudere werknemers een kansengroep vormen. De (eerder beperkte) reikwijdte 
van dit instrument werd reeds hoger geschetst. 
 
Voor de raad is het essentieel dat het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 
expliciet wordt beschouwd als één van de instrumenten om de werkzaamheidsgraad op te 
vijzelen. Gebaseerd op doelstelling 5 van het Pact van Vilvoorde onderschreven de Vlaamse 
Regering, de Vlaamse sociale partners en vertegenwoordigers van de kansengroepen twee 
Gemeenschappelijke platformteksten, één voor allochtonen (3 december 2002) en één voor 
personen met een arbeidshandicap (2 december 2003). Daarin werd het verminderen van de 
kloof in de werkzaamheidsgraad expliciet als doel vooropgesteld. Tegelijkertijd is dit ook een 
middel om te komen tot een verhoging van de globale werkzaamheid in Vlaanderen.  
 

2.3.2.8 Individuele aspiraties en gedrag 
 
In het APS-rapport wordt gesteld dat ‘er bij de bevolking in Vlaanderen nog de perceptie leeft 
dat stoppen voor de officiële pensioenleeftijd een normale zaak is’ (pag. 30). Onder deze ru-
briek wordt enerzijds ingegaan op factoren die bepalen hoe lang mensen willen blijven werken 
en anderzijds op factoren die de concrete uitstapleeftijd determineren.  
 
Zo wordt een onderzoek van Cohen en Elchardus (2003) geciteerd waaruit blijkt dat de kwali-
teit en de beleving van het werk, bepalende factoren zijn voor de mate waarin personen op de 
arbeidsmarkt wensen te blijven. De raad wenst het belang van kwaliteit van de arbeid te bena-
drukken en wijst erop dat, onder meer via een leeftijdsbewust personeelsbeleid, de beleving 
van oudere werknemers gestimuleerd dient te worden. In dit kader verwijst de raad dan ook 
naar de werkbaarheidsmonitor en twee informatiedossiers19 die SERV/STV-Innovatie & Arbeid 
hieromtrent heeft uitgebracht. In beide dossiers worden gegevens ook geanalyseerd naar 
leeftijd en zijn gedetailleerde sectorprofielen opgesteld. 
 

                                                           
19 Bourdeaud’hui Ria, Janssens Frank, Vanderhaeghe Stephan: Nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. 

Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt 2004. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, 
Informatiedossier, Brussel, juli 2004, 217 p.  

 
 Bourdeaud’hui Ria, Vanderhaeghe Stephan: Wat maakt werk werkbaar ? Onderzoek naar determinanten van 

werkbaar werk op basis van de nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004. SERV/STV-Innovatie & Ar-
beid, Informatiedossier, Brussel, mei 2005, 88 p 
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Als een van de factoren die de uittrede beïnvloedt, wordt het financiële aspect aangehaald. 
Zoals eerder reeds in het advies aangegeven is het belangrijk om in rekening te brengen dat 
voor de komende generaties de financiële noden anders verdeeld zullen zijn over de levens-
loop en dus ook over de loopbaan. Deze generaties zullen tot dieper in de loopbaan financiële 
engagementen hebben die dienen te worden nageleefd wat tot gevolg kan hebben dat ze 
(noodgedwongen) langer op de arbeidsmarkt blijven. Bovendien heeft ook de evolutie in de 
gezinssamenstelling een invloed op de financiële noden. 
 
2 . 3 . 3  V e r d e r  o n d e r z o e k  

Uit bovenstaande bespreking van het APS-rapport blijkt duidelijk dat er nog meerdere lacunes 
zijn in de beschikbare gegevens betreffende de zaken die door de raad worden aangekaart als 
zijnde relevant voor de discussie over de gevolgen van de demografische evoluties voor de 
arbeidsmarkt. Zonder exhaustief te zijn, houdt de raad eraan volgende twee aspecten op te 
lijsten in de hoop dat vanuit het beleid hierop een antwoord wordt geformuleerd.  
 
 Prospectief onderzoek in het kader van de knelpuntberoepen 

Uit de bespreking van de arbeidsinstrumenten omtrent de knelpuntberoepen bleek duidelijk 
dat Vlaanderen nood heeft aan goed uitgewerkte instrumenten die mogelijke knelpuntbe-
roepen op tijd kunnen prospecteren. De relevantie van dergelijk instrument wordt trouwens 
ook duidelijk gesteld in richtsnoer 20 van de geïntegreerde Europese richtsnoeren voor 
groei en werkgelegenheid 

 Bruggen van werk naar werk 
In het beleid dat momenteel uitgetekend wordt, zijn de bruggen van werk naar werk een be-
langrijk instrument om de uitstroom van oudere werknemers te voorkomen. Zowel in het 
Generatiepact als in het ontwerp van Vlaamse meerbanenplan “Samen voor meer banen” 
worden verschillende initiatieven aangekondigd die er moeten voorzorgen dat werknemers 
terug aan de slag kunnen indien ze op oudere leeftijd hun job verliezen. Enkele van die in-
strumenten zijn de outplacement, het sociaal begeleidingsplan, de tewerkstellingscellen en 
het herplaatsingsfonds. Voor de raad is het belangrijk dat de effectiviteit en de efficiëntie 
van deze arbeidsmarktinstrumenten naar de doelgroep van oudere werknemers het voor-
werp is van permanente en consistente monitoring. 

 
 

2 . 4 .  W o n en  

2 . 4 . 1  A n a l y s e  v a n  d e  p r o b l e m a t i e k  

De aspecten wonen en ruimtelijke ordening komen op verschillende plaatsen in het APS-
rapport aan bod.  
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Bij de bespreking van de demografische ontwikkelingen wordt gewezen op de verdere gezins-
verdunning, wat in combinatie met de vergrijzing, zijn impact zal hebben op de woningmarkt.  
Meer specifiek zal de vraag naar aangepaste woningen voor alleenstaande ouderen, zoals 
aangepaste kleinere appartementen, woonblokken of zogenaamde kangoeroewoningen toe-
nemen. Op basis van een constant aandeel van alleenwonenden en alleenstaanden, wordt 
geschat dat er in Vlaanderen tegen 2020 een extra vraag zal zijn naar ongeveer 80.000 extra 
woongelegenheden die aangepast zijn voor alleenstaanden. Tegen 2050 kan dit geschat wor-
den op 170.000 eenheden. 
 
Bij de bespreking van de impact op de verschillende levensdomeinen, wordt inzake wonen 
gewezen op verschillende tendensen. 
Ten eerste wordt een selectieve migratie vastgesteld, waarbij de ouderen enerzijds naar de 
kust trekken en anderzijds uit de grote en regionale steden wegtrekken naar de stedelijke 
randen - met uitzonderling van de Vlaamse rand rond Brussel - en de kleinere stedelijke ge-
bieden. 
Ten tweede wordt gewezen op het belang van het privé-woningbezit, dat bij de oudere huis-
houdens nog hoger ligt (80%) dan wat gemiddeld het geval is (73,4%). Hieraan gekoppeld ziet 
men dat voor oudere gezinnen die een woning huren de uitgaven voor huur- en woonkosten in 
2 op de 3 gevallen oploopt tot boven de 20% van het inkomen. Daarnaast wordt aandacht 
geschonken aan de kwaliteit van de woning, de tevredenheid over de buurt, de 
(on)aangepastheid van de woning voor ouderen, de bewoningsduur en de sociale huisvesting. 
In verband met dit laatste wordt vastgesteld dat niet minder dan 28% van de sociale woningen 
wordt bewoond door 65-plussers. 
Ook aan het zelfstandig wonen op oudere leeftijd wordt aandacht geschonken. De leeftijds-
grens hiervoor is 80 jaar voor alleenstaande personen en 85-90 jaar voor ouderen die met een 
partner samenwonen. Ouderen zijn sterk aangewezen op de voorzieningen in de buurt van de 
woning, wat het belang van die voorzieningen, openbaar vervoer en openbaar groen beklem-
toont. In deze context wordt ook gewezen op de dalende trend inzake samenwonen met de 
kinderen. 
 
Tenslotte wordt ruimte voor wonen als verder te onderzoeken thema aangeduid.  Vragen naar 
woningtypes, woonlocaties, de gevolgen op de suburbane randen vooral bevolkt door de ‘ba-
byboomers’, de impact van hoger of lager woningbezit, de impact van langer of korter zelf-
standig wonen, maatregelen in de ruimtelijke ordening om sociaal isolement te doorbreken, 
ruimtelijke impact van nieuwe vrijetijdsbehoeften, enz., zijn onderzoeksvragen die worden 
opgeworpen. 
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2 . 4 . 2  A a n d a c h t s p u n t e n  

2.4.2.1 Inbouwen van de ruimtelijke dimensie van de vergrijzing 
 
De raad meent dat het domein wonen terecht als belangrijk veld naar voren wordt geschoven 
in het kader van het vergrijzingsdebat. De raad meent echter dat samen met wonen tevens de 
ruimtelijke dimensie van de problematiek volwaardig moet worden meegenomen. De reden 
hiervoor is dat de effecten van vergrijzing zich niet egaal in Vlaanderen manifesteren. In het 
rapport zelf werd hier al fragmentair op ingegaan bij het aansnijden van de differentiële migra-
tiepatronen en de effecten van de vergrijzing in de suburbane randen. Deze en andere ruimte-
lijke effecten dienen ten gronde worden uitgespit.  
Hierbij dient ondermeer aandacht besteed te worden aan het gegeven dat de woonproblema-
tiek regionaal verschillend is en dat die verschillen structureel zijn en slechts over lange tijd 
kunnen bijgestuurd worden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de opeenvolgende woningtellingen dat er, 
naast (groot)stedelijke concentraties, op het platteland ondermeer in West- en Oost-
Vlaanderen en in Haspengouw, relatief veel oudere woningen met slecht comfort zijn, veelal 
bewoond door bejaarde eigenaars.  
 
Het spreekt vanzelf dat bij de aangekondigde herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen in 2007 dit een belangrijk aandachtspunt moet zijn. Dit herziene plan heeft immers 
2020 als tijdshorizon. 
 

2.4.2.2 Geïntegreerde benadering noodzakelijk 
 
In het studierapport wordt het accent gelegd op de ouderen en de impact van vergrijzing op 
het wonen. De raad denkt dat naast een specifieke focus op deze groep evenzeer een geïnte-
greerde benadering moet ontwikkeld worden. 
 
Een eerste vorm van geïntegreerde benadering vertrekt van de gehele levenscyclus. Hierbij 
dienen naast de noden vanuit de vergrijzing tevens de noden vanuit andere bevolkingsseg-
menten integraal afgewogen te worden.  
Zo wordt er in de onderzoeksvragen op het einde van het rapport scenario’s gevraagd die 
ingaan op de duur van bewoning van de eigen woning. De vaststelling is immers dat de wo-
ningen lang bewoond worden door de bejaarde koppels en alleenstaanden. Veelal zijn deze 
woningen qua omvang onaangepast omdat ze zijn gebouwd in de context van een andere 
gezinsituatie. Omgekeerd wordt vandaag vastgesteld dat jongere koppels het moeilijk hebben 
om een aangepaste woning te vinden en is tegelijkertijd de druk op de nieuwbouwmarkt groot.  
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Het is duidelijk dat scenario’s in dit verband niet alleen vanuit het perspectief van de vergrij-
zing maar tevens in het perspectief van de betaalbaarheid van geschikte woningen van jonge 
koppels moet bekeken worden. Uiteraard dient dit ook samen bekeken te worden met onder-
meer de woonzekerheid die gebonden is aan eigen woningbezit. 
 
In een tweede vorm van geïntegreerde benadering dienen de effecten van vergrijzing op wo-
nen ook samen bekeken te worden met andere relevante domeinen zoals bijvoorbeeld mobili-
teit, zorg en impact op het commerciële apparaat (bv de grootdistributie versus huis-aan-huis-
levering).  
 
Een derde vorm van geïntegreerde benadering is niet alleen de woning maar de woning in 
relatie tot de woonomgeving centraal te stellen (in de brede betekenis van het woord, dus ook 
de sociale relaties, sociale infrastructuur). De woonomgeving is inderdaad een belangrijke 
sleutel bij de beoordeling of mensen in verschillende levensfases zelfstandig kunnen wonen. 
Dit heeft een belangrijke weerslag op de kostprijs van welzijn en zorg (bijvoorbeeld relatief 
meer investeren in eerstelijnsondersteuning, relatief minder in residentiële zorg), op tewerk-
stelling (gezins- en thuiszorg). Dit heeft ook belangrijke gevolgen voor het ruimtelijk beleid en 
de stedenbouw, zoals meer aandacht voor toegankelijkheid, kernversterkend beleid, buurtwin-
kels verkeersluwe omgeving, nabijheid van diensten. Nederland kent bijvoorbeeld sociale 
structuurplannen om precies deze vragen een ruimtelijke dimensie te geven. Dit lijkt een inte-
ressante onderzoekspiste. 
 

2.4.2.3 Eenduidigheid in de benadering 
 
In de analyse worden verschillende terminologieën door mekaar gebruikt zoals ouderen, be-
jaarden, 55-plussers, 65-plussers, 75-plussers, enz. Zeker in een analytisch stuk is het be-
langrijk dat men scherp stelt wat met nu precies vaststelt voor welke bevolkingsgroep. 
Zo bijvoorbeeld wordt een selectieve migratie vastgesteld, met verschillende effecten op de 
kust, de centrumsteden de stedelijke randen, de Vlaamse rand rond Brussel, en de kleinere 
stedelijke gebieden. In dit deel wordt tegelijkertijd gesproken over ‘ouderen’ en over ‘55-
plussers’, terwijl de figuren slaan op ’75-plussers’.  Het is dus met andere woorden niet duide-
lijk wat er precies wordt vastgesteld. 
Dit betreft geen detaillistische opmerking. Dat de kust een aantrekkingskracht uitoefent op een 
bepaalde groep van ouderen wordt door menig onderzoek bevestigd. Inzake de rol van de 
andere geciteerde delen van de Vlaamse ruimte (bijvoorbeeld inzake de centrumsteden) be-
staat onderzoek dat echter precies het tegenovergestelde stelt. Dit laatste beantwoordt verder 
aan de vaststelling dat de gezinsverdunning in de steden zich al veel verder heeft doorgezet 
met zowel een segment jongeren (in de eerste fase van hun zelfstandig leven, die overigens 
zich later dikwijls gaan vestigen in de stedelijke randen) als ouderen.  
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De impact op voorzieningen in de stad, op de publieke en commerciële ruimtes en op de ste-
delijke inkomsten zijn een zorg voor menig stadsbestuur. 
 
Deze eenduidigheid in de benadering is ook noodzakelijk vanuit het perspectief dat de oude-
ren zeker niet allen over één kam kunnen geschoren worden. Dimensies zoals leeftijd (60 jaar 
is niet hetzelfde als 80 jaar), sociale status (bijvoorbeeld weduw(e)(naar)) en financiële status 
(bijvoorbeeld eigen woning of huur) maken dat zowel in de analyse als de beleidsconclusies 
die hieruit kunnen getrokken worden, de nodige differentiatie moet ingebouwd worden. 
 

2.4.2.4 Aangepaste huisvesting 
 
In het studierapport wordt terechte aandacht besteed aan de impact van de gezinsverdunning 
op de woningmarkt. De raad meent dat de gehanteerde hypotheses inzake verdunning ver-
moedelijk te voorzichtig zijn en zich met andere woorden verder zullen doorzetten. Grondige 
verdere analyse en specificeren van dit fenomeen is zeker aangewezen om zo de reële impact 
op de huisvestingsnoden te kennen. 
 
Het lijkt een contradictorische vaststelling dat enerzijds 80% van de ouderen eigenaar is terwijl 
tegelijkertijd bijna 1/3e van de sociale woningen wordt bewoond door 65-plussers. Dit wijst op 
de sterk dichotome samenstelling van de groep van ouderen, met enerzijds een grote groep 
die voldoende kapitaal heeft weten op te bouwen. Anderzijds is er ook een groep die dat niet 
heeft kunnen doen. Zij zijn meestal aangewezen op de huursector. Geweten is dat slechts een 
deel van deze noden via de sociale huisvesting wordt opgevangen zodat zeker ook een be-
langrijk deel van de ouderen op de privé-huurmarkt terecht komt. Vooral voor de sociaal zwak-
kere ouderen kan dit een probleem vormen. Ook dit fenomeen moet duidelijk in kaart worden 
gebracht.  Aandacht moet hierbij geschonken worden aan de impact van ondermeer scheiding 
en weduwschap. 
 
Er werd verder al vastgesteld dat ouderen zeer lang in hun eigen woning blijven wonen. Noch-
tans lijkt het in het voordeel van de bejaarden als men sneller in een aangepaste woning kan 
wonen. Een van de redenen is ongetwijfeld ook de zekerheid die samengaat met eigen wo-
ningbezit alsook het belang van de bestaande sociale netwerken. 
Onderzocht zou moeten worden hoe een grotere verhuizingmobiliteit zou kunnen bewerkstel-
ligd worden zonder de bestaanszekerheid en de bestaande sociale netwerken in gevaar te 
brengen. Soepeler vormen van eigendomsoverdracht en aankoop van woningen aangepast 
aan de levensfase van het huishouden kunnen mogelijke oplossingen bieden.  
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In een stedelijke context zijn vandaag al heel wat woonprojecten die inspelen op de toene-
mende vraag, waardoor de stedelijke bejaarden dikwijls in hun eigen omgeving kunnen opge-
vangen worden. Echter ook op het platteland moet ingespeeld kunnen worden op de nood aan 
aangepaste wooneenheden. Het is duidelijk dat in het kader van het ruimtelijk beleid het niet 
evident is om in plattelandskernen die aangepaste woonvormen te kunnen bouwen. Dit betreft 
dan woonprojecten met kleinschalige appartementsgebouwen. Zeker in de dorpskernen moet 
dit soort veranderingen in het woningbestand kunnen gestimuleerd worden.  
 
Dergelijk beleid kan overigens ook gunstige gevolgen hebben voor de steden. Daar evolueert 
men nu - ondermeer onder druk van de vergrijzingproblematiek en de hieraan gekoppelde trek 
van oudere gezinnen naar de stad - naar een meer eenzijdige gezinssamenstelling en wo-
ningbestand. Het is dus duidelijk dat men moet onderzoeken hoe een actief beleid gericht op 
verweving van verschillende gezinssituaties zowel op het platteland als in de stad, kan ge-
voerd worden. 
 
 

2 . 5 .  M o b i l i t e i t  

2 . 5 . 1  P r o b l e e m s t e l l i n g  

Bij de probleemstelling wordt in het APS-rapport in het algemeen gewezen op de beperkte 
bronnen die beschikbaar zijn op het vlak van de verplaatsingsproblemen en de wensen van 
ouderen inzake mobiliteit. Het rapport focust op enige gegevens over het verplaatsingsgedrag 
per leeftijd, met de nadruk op de participatie van ouderen wat betreft het gebruik van de auto 
en het openbaar vervoer. Er wordt verwezen naar het belang dat ouderen hechten aan het 
openbaar vervoer in vergelijking met andere bevolkingsgroepen. 
 
2 . 5 . 2  A a n d a c h t s p u n t e n  

2.5.2.1 Uitbreiding van de probleemstelling nodig 
 
De beperkte en voorlopige gegevens die het rapport aangeeft staan niet in verhouding tot het 
belang dat de mobiliteitsproblematiek in de toekomst zal hebben. Ze vormen ook geen vol-
doende basis om over de weerslag van demografische ontwikkelingen op vervoer en verkeer 
een grondig debat te voeren. Een meer uitgebreide analyse is nodig. 
 
Daarbij zijn twee invalshoeken aan de orde:  
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Ten eerste moet op een systematische wijze worden aangegeven hoe mobiliteit beïnvloed 
wordt door demografische ontwikkelingen en wat de repercussies daarvan zijn op de verschil-
lende doelstellingen die nu mee in het mobiliteitsbeleid aan de orde zijn. In de literatuur wordt 
in dat verband meestal duidelijk verwezen naar het thema verkeersveiligheid (cf. ondermeer 
een rapport van de European Conference of Ministers of Transport (ECMT) van 2002 “Trans-
port and the ageing of the population). Maar meer in het algemeen is de weerslag van de de-
mografische trends op de mobiliteitsontwikkeling aan de orde (weerslag op verdeling over de 
vervoermodi, wijzigende verkeerspatronen met invloed op files, …).  
 
Ten tweede is het onmiskenbaar dat de demografische ontwikkeling er zal voor zorgen dat de 
oudere verkeersdeelnemers niet langer een minderheidspositie innemen in het mobiliteitsge-
beuren, maar meer evolueren naar de positie van standaardgebruikers. Een mobiliteitsbeleid 
zal nog meer dan nu het geval is aandacht moeten hebben voor dit segment van de vervoers-
markt. De gevolgen daarvan – onder meer ook op budgettair vlak – moeten aan de orde wor-
den gesteld.  
 

2.5.2.2 Toekomstig beleid niet alleen focussen op de ouderen in de bevolking 
 
De nadruk die nu in het rapport gelegd wordt op de positie van oudere verkeersdeelnemers 
mag er niet toe leiden dat de weerslag van demografische ontwikkelingen uitsluitend beperkt 
wordt tot deze categorie. De demografische impact is ruimer dan deze problematiek. Daarbij 
kan gedacht worden aan zaken zoals gezinsverdunning, toenemend gewicht van éénouderge-
zinnen, grotere druk vanuit de afstemming arbeid – gezin in de beroepsactieve leeftijd.  Deze 
elementen zullen onmiskenbaar ook invloed hebben op de mobiliteit.  
Het ware overigens verkeerd om uitgaande van de veroudering van de bevolking in de toe-
komst het prioritair belang van thema’s zoals bereikbaarheid van onze economische centra uit 
het oog te verliezen.  
 

2 . 6 .  Z o r g  e n  s o c i a l e  i n t e g r a t i e  

2 . 6 . 1  A a n v u l l i n g  a n a l y s e  

De raad dringt erop aan dat bij de beschrijving van het aanbod meer gedetailleerd en genuan-
ceerd cijfermateriaal zou worden gehanteerd. Zo is het in geval van residentiële zorg vrij es-
sentieel het onderscheid te maken naar ondermeer schaalgrootte, zorgprofielen en statuut van 
de inrichtende macht. Bij de ambulante zorg komt het erop aan de diversiteit in beeld te bren-
gen en de onderlinge complementariteit te documenteren. Ook de situatie in Brussel blijft bui-
ten beeld. Bovendien moeten alle zorgvoorzieningen in kaart worden gebracht, ook deze die 
zich niet richten tot de ouderenpopulatie (bvb. kinderopvang). 
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In de reeks van resultaatindicatoren wordt in het APS-rapport verwezen naar de systematische 
stijging van de algemene levensverwachting. Hierbij ware het aangewezen de evolutie van 
zowel het algemeen gegeven als specifiek de levensverwachting in goed ervaren gezondheid 
naar sociale klasse te documenteren. 
 
In het algemeen vraagt de raad, gelijklopend met zijn bemerkingen bij doelstelling 11 van het 
Pact van Vilvoorde20, dat dringend werk wordt gemaakt van de ontwikkeling van aangepaste 
indicatoren die de ontwikkelingen in het beleidsdomein op een systematische wijze peilen. 
Reeds in 2002 werd het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS) belast met een 
opdracht in deze. Het project dat voorlopig gestopt is met een werkdocument dient opnieuw te 
worden geactiveerd en op afzienbare termijn tot resultaten te leiden. 
 
2 . 6 . 2  A a n v u l l i n g  p r o b l e e m s t e l l i n g  

Voor de raad is het essentieel dat de nood aan personeel - zowel in aantallen als in kwalifica-
ties - om de diverse zorgfuncties uit te voeren, voor de nabije en iets verdere toekomst één-
duidig wordt ingeschat. Daarbij dient rekening gehouden met de repercussies van alle mogelij-
ke evoluties in het zorgenpatroon. Deze kunnen ondermeer worden veroorzaakt door wijziging 
in: 

 de verhouding van de (complementaire) inzet van mantelzorg en professionele zorg; 

 de wisselwerking tussen ambulante en residentiële zorg; 

 de samenstelling van bepaalde categorieën zorgbehoevenden (bvb. verschuivingen van 
acute zorg naar langdurige zorg, een groeiend aandeel van personen met een handicap dat 
zich situeert in de volwassen- en ouderengroep).  

 
Bij deze oefening is het belangrijk om de toekomstige behoefte aan personeel voor alle cate-
goriale zorgvormen (kinderen, jeugdzorg, personen met een handicap, ouderen,..) in kaart te 
brengen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de vereiste mix aan competenties om 
een gerichte zorgverlening te realiseren.  
De inschatting van de te verwachten behoefte aan personeel, zowel kwantitatief als kwalitatief, 
dient eveneens rekening te houden met de bestaande leeftijdssamenstelling van het personeel 
in de respectieve zorgsectoren. In bijkomende orde kan een differentiatie van de leeftijdssa-
menstelling van het personeel per  zorgsector naar inrichtende macht (privaat versus publiek) 
ook nuttige inzichten opleveren voor de toekomstverkenning. 
  

                                                           
20 Doelstelling 11 van het Pact van Vilvoorde stelt: “In 2010 waarborgt Vlaanderen een toereikend, efficiënt, 

effectief en voor iedereen toegankelijk zorgaanbod”  
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Het APS-rapport focust vooral op de nodige uitbreiding van de residentiële ouderenvoorzie-
ningen. Het rapport gaat echter voorbij aan de grote variatie van de residentiële ouderenzorg 
(schaalgrootte, uitbatingsvorm, zorgprofielen, …). In de regelgeving wat betreft de residentiële 
ouderenzorg gaat het ook steeds om 60-plussers (i.p.v. 65-plussers zoals in het APS-rapport 
vermeld staat).  De ambulante dienstverlening aan ouderen via thuisverpleging en gezinszorg 
blijft onderbelicht.  
 
Het cijfermateriaal dient eveneens aangevuld met gegevens over de zorg- en dienstverle-
ningscapaciteit ten aanzien van andere zorgsectoren en doelgroepen (kinderen en jongeren, 
personen met een handicap, …), temeer daar in de meerjarenbegroting van de Vlaamse Re-
gering al enkele engagementen zijn opgenomen voor bepaalde welzijnssectoren.  
 
Op meerdere plaatsen in het APS-rapport worden cijfers gegeven over de kost van de vergrij-
zing voor de diverse takken van de sociale zekerheid en voor de zorgverzekering in het bij-
zonder. Heel wat andere takken van de welzijns- en gezondheidszorg – die nochtans onder de 
bevoegdheid van de Vlaamse Regering vallen – komen niet aan bod wat betreft de raming van 
de budgettaire weerslag. Een vertaling van de totale programmering van de hele Vlaamse 
welzijns- en gezondheidssector naar de nodige begrotingskredieten is aangewezen. 
 
Bij de inschatting van de repercussie van de demografische ontwikkelingen op de welzijnssec-
tor dient rekening te worden gehouden met beleidsontwikkelingen op andere domeinen, on-
dermeer werken en wonen. En ook omgekeerd moeten beleidsdomeinen zoals werken en 
wonen voldoende ruimte laten aan de welzijnssectoren om innovatieve diensten op maat te 
ontwikkelen en zich tevens aanpassen aan de hulp- en dienstverleningstrajecten die vanuit 
een welzijnsperspectief worden verstrekt. Deze wisselwerkingen dienen grondig in kaart ge-
bracht. 
 
Bij wijze van illustratie: Een activeringsbeleid gericht op grotere arbeidsmarktdeelname zal 
voor welbepaalde categorieën zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat zij gerichte begelei-
ding vanuit welzijnsvoorzieningen zullen behoeven, naast een aangepast traject naar werk. 
Het gaat hier om de complementariteit van de ondersteuning op het vlak van werk én welzijn.  
 
Evenzeer hebben beleid en ontwikkelingen inzake de woonsituatie van ouderen maar ook van 
andere leeftijdscategorieën implicaties voor de zorgfunctie. Deze implicaties dienen te worden 
verduidelijkt. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de gevolgen voor de welzijns- 
en gezondheidssector van een verdergaande verspreiding van vormen van geïntegreerd wo-
nen (bvb. kangoeroe-woning).  
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Omgekeerd betekent het ook dat in de verdere uitbouw van woonvoorzieningen voor ouderen 
rekening gehouden wordt met de concrete behoeften en preferenties van de ouderen m.b.t. 
hulp- en dienstverlening op het vlak van welzijn en gezondheid. Er moeten m.a.w. woonvor-
men zijn waar ouderen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. 
 
Mede als gevolg van demografische ontwikkelingen wijzigt ook de gezinssamenstelling binnen 
de diverse cohorten in de tijd. De impact van dit gegeven specifiek op de welzijns- en gezond-
heidsvoorzieningen dient uitvoerig te worden gedocumenteerd (van kinderopvang tot ouderen-
voorzieningen). 
 
De raad vraagt bijzondere aandacht voor de uitbouw van een doelmatig preventief gezond-
heidsbeleid voor alle leeftijdscohorten, niet in het minst voor de ouderen. Gezond ouder kun-
nen worden met een maximaal aantal gezonde levensjaren vormt een meer kwalitatief streef-
doel dan het louter verhogen van de levensverwachting. Preventief gezondheidsbeleid kan 
hier in belangrijke mate toe bijdragen.  
Ouderenzorg is een domein waar federale en Vlaamse bevoegdheden minstens complemen-
tair zijn, omdat hier gezondheidszorg en welzijnsbevoegdheden mekaar beïnvloeden. De wis-
selwerking tussen de preventieve sector en de curatieve sector komt te weinig aan bod in het 
APS-rapport. 
 
Tenslotte wordt de Brusselse situatie inzake residentiële zorg en thuiszorg voor ouderen on-
voldoende uitgewerkt. Vlaamse ouderen in Brussel worden nog te vaak aan een Nederlands 
onkundig aanbod overgelaten of blijven verstoken van een passende zorgverlening. 
 
2 . 6 . 3  R e a l i s a t i e  p r o g r a m m e r i n g  

De raad onderstreept dat de demografische ontwikkelingen dwingen tot het ontwikkelen van 
aangepaste zorgconcepten en een aanbod afgestemd op te verwachten behoeften. 
 
In alle welzijns- en gezondheidssectoren is een meerjarige programmering als beheersinstru-
ment noodzakelijk, afgestemd op de beleidsdoelstellingen en zorgbehoeften en rekening hou-
dend met de budgettaire ruimte op middellange termijn. De demografische ontwikkelingen 
vormen een belangrijke factor in een langere termijn programmering van het aanbod.  
 
Zoals het Rekenhof heeft aangegeven in zijn verslag van januari 2005 aan het Vlaamse Par-
lement21 is het belangrijk ook waarborgen te voorzien voor de effectieve uitvoering van de 
programmering.  

                                                           
21 Vlaams Parlement, Verslag van het Rekenhof over de afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse be-

leidsdoelstellingen, 20 januari 2005, Stuk 37-A (2004-2005) – Nr1 
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De analyse van het Rekenhof geeft aan dat de realisatie van de capaciteitsuitbreidingen in 
diverse welzijnssectoren achterblijft op de vastgestelde programmering. Ondertussen blijven 
vragen en behoeften van de Vlaamse bevolking verder toenemen, waardoor het risico ontstaat 
op een blijvende of zelfs stijgende achterstand van hulp- en dienstverlening. 
 
Het is belangrijk in het verdere debat over de demografische uitdagingen voor Vlaanderen de 
centrale aanbevelingen van het Rekenhof mee in overweging te nemen, met name:  
 

 Realistische beleidsdoelstellingen die binnen de beschikbare beleidsruimte optimaal tege-
moetkomen aan de maatschappelijke behoeften, vergen een betere beleidsonderbouwing. 
Minister en administratie moeten in het bijzonder: 
• de zorgbehoeften van de Vlaamse bevolking in kaart brengen; 
• de kostprijs van de beleidsuitvoering becijferen in relatie tot de beschikbare beleids-

ruimte; 
• de doelstellingen afstemmen op de doorlooptijd van investeringen; 
• de personeelsbeschikbaarheid op korte en middellange termijn kennen, alsook even-

tuele regionale knelpunten. 
Zij moeten de lopende initiatieven voortzetten en waar nodig bijsturen en eventueel de 
beleidsdoelstellingen aanpassen aan nieuwe inzichten. 

 De minister moet de doelstellingen toetsbaar formuleren om een adequate beleidsuitvoering 
mogelijk te maken en het Vlaams Parlement een transparante verantwoording over het ge-
plande en uitgevoerde beleid te kunnen geven. In dit verband moeten de doelstellingen in 
de verschillende beleidsdocumenten beter op elkaar aansluiten en vergen de algemene 
doelstellingen uit regeringsverklaring en beleidsnota’s verder operationalisering in de begro-
tingstoelichtingen en beleidsbrieven. Vooral de meetbaarheid van de doelstellingen moet 
verbeteren. Ook is het nodig een realisatietermijn te bepalen, eventueel gekoppeld aan tus-
sendoelen. 

 De administratie moet over de meet- en evaluatieresultaten op gestructureerde wijze rap-
porteren, intern en aan de minister. Dit is een vereiste voor de beleidsverantwoording en de 
aansturing van de beleidsuitvoering. 

 Een onderbouwd subsidiebeleid vereist dat de minister inzicht heeft in de kostprijs van het 
zorgaanbod, het aandeel van de subsidies in de kosten en in de financiële leefbaarheid van 
de zorgsectoren en de individuele voorzieningen. Dit vereist meer onderzoek naar de kost-
prijs tegen marktprijzen van het zorgaanbod, waarborgen voor de correctheid en uniformiteit 
van de boekhouding van de voorzieningen en een regelmatige analyse van de rekeningen 
van de voorzieningen.  

 De minister dient de doelstellingen te koppelen aan meerjarenbegrotingen en zo de over-
heidsorganisaties en voorzieningen meer zekerheid bieden over het budgettair kader waar-
binnen zij de doelstellingen moeten realiseren.  
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2 . 6 . 4  V l a a m s e  z o r g v e r z e k e r i n g  

Voor de raad is het essentieel dat de ontwikkeling van het stelsel van Vlaamse zorgverzeke-
ring op een genuanceerde wijze wordt ingeschat. In het APS-rapport wordt verwezen naar 
SERA 200522 inzake de evolutie van de kosten van de zorgverzekering. Hoewel deze simulatie 
nog relatief recent is (gegevens van juni 2004), zijn de prognoses die erin zijn opgenomen 
gedeeltelijk achterhaald.  
 
Hiervoor zijn twee redenen. 
In de eerste plaats bevindt de zorgverzekering zich nog in een opstartfase. In SERA 2005 
werden de gegevens van 31 december 2003 met deze van 30 juni 2004 vergeleken, waaruit 
bleek dat de opnamecoëfficiënt op die korte periode was toegenomen. De opname van de 
zorgverzekering is immers niet enkel afhankelijk van de toelatingsvoorwaarden, maar ook van 
de mate waarin er gebruik gemaakt wordt van het recht op de uitkering. In de mate dat nog 
niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden die de zorgverzekering biedt, kunnen de 
uitgaven van de zorgverzekering nog stijgen doordat rechthebbenden pas na verloop van tijd 
effectief gebruik maken van hun recht. Tussen 30 juni 2004 (gegevens SERA 2005) en 30 
september 2005 (laatst beschikbare gegevens) is de groei van het aantal personen die gebruik 
maken van de uitkeringen sterker dan wat op basis van de demografische evolutie kon ver-
wacht worden. Hieruit blijkt dus dat de opnamecoëfficiënt nog is toegenomen. 
 
De tweede reden is dat er reeds concrete beleidsvoornemens zijn die een belangrijke impact 
zullen hebben op de financiering van de zorgverzekering. In het regeerakkoord werd de inten-
tie geuit om de uitkeringen voor de mantelzorg stelselmatig te verhogen tot op het niveau van 
de uitkeringen voor de residentiële zorg. Daarbij zou er voor extra financiering vanwege de 
Vlaamse overheid worden gezorgd door een toename van de dotatie aan het zorgfonds. Bij de 
begrotingsbesprekingen in het najaar van 2005 werd hierbij verwezen naar een indexering van 
de dotatie en een koppeling aan de bevolkingsevolutie. Daarnaast is er reeds het feit dat de 
dotatie aan het zorgfonds in de begroting 2006 met meer dan € 150 mln werd opgetrokken. 
 
Hoewel de trends die in SERA 2005 werden aangetoond nog steeds relevant zijn, is het nuttig 
om een bijkomende analyse te maken die rekening houdt met vermelde evoluties en beleids-
beslissingen. Het resultaat van de analyse kan het best worden toegespitst op de gevolgen 
voor de financiële reserve van het zorgfonds. Belangrijk hierbij is het tijdstip waarop de reser-
ve zou omslaan in een tekort. Bij het basisscenario van SERA 2005 werd dit omslagpunt ge-
raamd in 2027.  
 

                                                           
22 SERV, Sociaal-Economisch Rapport 2005, Academia Press, Gent, 2005, De Vlaamse zorgverzekering: feiten 

en verkenningen, pag. 627-708. 
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Door de hogere opnamecoëfficiënt die blijkt uit de gegevens van 30 september 2005 zou het 
omslagpunt met 5 jaar vervroegd worden tot 2022. Het spreekt voor zich dat dit omslagpunt 
nog naar voren schuift indien de opnamecoëfficiënt nog zou toenemen de komende jaren. 
Door zowel de sensibiliseringscampagne die gepland is als de mogelijkheid tot regularisatie is 
dit niet onwaarschijnlijk. In principe zal de opnamecoëfficiënt echter niet blijven stijgen: op een 
bepaald moment zal het systeem zijn maturiteit bereiken. Wanneer dit het geval is kan echter 
nog niet gezegd worden. Hoe dan ook, op het moment dat het Vlaams Parlement effectief de 
toekomstige kosten zal ramen dient hiervoor uitgegaan te worden van de meest recente gege-
vens. 
  
Wat de beleidsmaatregelen betreft is er momenteel reeds de beslissing genomen om het zorg-
fonds te spijzen met een bijkomende dotatie van € 150 mln. Dit bedrag zal het zorgfonds aan-
wenden voor een extra reservering. Het effect ervan is niet beperkt tot 2006, maar heeft ook 
gevolgen voor de financiële resultaten van het zorgfonds de komende jaren doordat dit recur-
rent bijkomende inkomsten uit beleggingen oplevert. Deze beleidsmaatregel compenseert 
bijna integraal de hogere opnamecoëfficiënt. Het omslagpunt kan hierdoor opnieuw naar 2027 
worden geschoven.  
 
Tenslotte kan ook al het effect van een aantal voorgenomen beleidsmaatregelen verrekend 
worden. Het gaat om de toename van de uitkeringen aan de mantelzorg tot het niveau voor de 
residentiële zorg gecombineerd met een jaarlijkse stijging van de dotatie om de reserveop-
bouw te versterken. Hierover bestaan nog geen concrete afspraken, maar het is de intentie om 
de tegemoetkoming voor de mantelzorg gradueel te doen toenemen zodat deze in 2009 even-
veel bedraagt als deze voor de residentiële zorg. Hiervoor zou de maandelijkse tegemoetko-
ming in 2006 verhoogd worden tot € 95 en vervolgens per jaar met € 10 toenemen zodat er in 
2009 een maandelijkse tegemoetkoming van € 125 kan worden uitbetaald aan alle rechtheb-
benden. 
 
Wat de dotatie betreft, wordt in de simulatie rekening gehouden met een aanpassing aan de 
inflatie van 1,5% en een aanpassing aan de veroudering die per hypothese op 1% wordt vast-
gelegd. Het gaat dus om een globale toename van 2,5%. 
Deze combinatie van de meest recente gegevens met een aanpassing van de uitkeringen voor 
de mantelzorg en een jaarlijkse aanpassing van de dotatie vormt een geactualiseerd basis-
scenario. 
 
Het gecombineerd effect hiervan is dat het omslagpunt opnieuw naar 2022 verschuift. Het 
effect van de toegenomen uitkeringen is dus groter dan het effect van de aangepaste dotatie. 
Maar in tegenstelling tot een systeem waarbij er geen aanpassing van de dotatie gebeurt, 
neemt het verschil tussen de totale uitkeringen en de inkomsten (dotatie en ledenbijdragen) 
niet stelselmatig toe.  
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Het tekort op het zorgfonds neemt dus aanzienlijk minder toe vanaf 2022 dan in het basissce-
nario dat in SERA 2005 werd gehanteerd. Het systeem zal door de voorgenomen beleidsmaat-
regelen niet in evenwicht komen, maar het tekort op lange termijn zal lager zijn dan hetgeen 
blijkt uit de basishypothese van SERA 2005. 
 
Om tot een systeem in evenwicht te komen is een aanpassing van de dotatie vereist met 3,4% 
in plaats van 2,5% zoals weerhouden in de simulatie. 
 
De verschillende simulaties kunnen grafisch worden weergegeven door middel van de evolutie 
van de reserves van het zorgfonds. 

Evolutie van de financiële reserve van het zorgfonds (€ mln) 
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De grafiek geeft duidelijk aan wat het effect is van de verschillende elementen. De lijn “basis 
SERA” geeft aan wat de basissimulatie was voor SERA 2005. De hypothesen hierbij waren dat 
de dotatie niet geïndexeerd of aangepast werd en dat de uitkeringen voor mantelzorg € 90 
bedroegen voor de zwaar zorgbehoevenden terwijl de uitkeringen in de residentiële zorg € 125 
bedroegen voor alle zorgbehoevenden. Hierdoor kon de reserve van het Zorgfonds nog in 
beperkte mate aangroeien, maar daarna nam de reserve af om negatief te worden met jaarlijks 
oplopende tekorten. 
 
Indien in dit model de gegevens van september 2005 worden ingevoerd zonder voor de rest 
wijzigingen aan te passen, neemt de financiële reserve nog verder af op lange termijn. 
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Vervolgens blijkt uit de grafiek dat de extra dotatie van € 150 mln in 2006 het effect van de 
toegenomen opnamecoëfficiënt bijna integraal opvangt (gegevens 30 september 2005 en 
extra reservering in 2006) . Hierdoor evolueren de reserves van het zorgfonds bijna identiek 
als bij het basisscenario van SERA. Het effect van deze bijkomende dotatie compenseert dus 
grotendeels de hogere opnamecoëfficiënt.  
 
En indien er tenslotte ook nog wordt rekening gehouden met de beleidsvoornemens (geactua-
liseerd beleidsscenario), zal het tekort bij het zorgfonds minder snel oplopen dan in het basis-
scenario, maar blijft er nog een aanzienlijk tekort op lange termijn (2025:  € 216 mln; 2030: € 
625 mln; 2040: € 2 mrd; 2050: € 4,5 mrd). 
 
Uit de simulaties zoals weergegeven in de grafiek blijkt ook duidelijk dat er bijkomende ingre-
pen zullen moeten gebeuren om te vermijden dat de tekorten in de zorgverzekering op middel-
lange tot lange termijn groot worden. De huidige reserveopbouw, met inbegrip van de bijko-
mende dotatie van € 150 mln in 2006, volstaat geenszins om de toekomstige tekorten op te 
vangen. 
 
 

2 . 7 .  M i d d e l e n  

Wat betreft de middelen stelt het APS-rapport twee zaken aan de orde waarover verder onder-
zoek gewenst is.  
 
Ten eerst wordt erop gewezen dat een gewijzigde leeftijdsstructuur van de Vlaamse bevolking 
vermoedelijk een effect heeft op de gewestbelastingen, zij het dat niet duidelijk is in welke mate. De 
evolutie van de opbrengst van gewestbelastingen staat niet in een rechtstreekse verhouding tot de 
veroudering van de bevolking. Dit houdt in dat het onmogelijk is om voor de gewestbelastingen het 
"vergrijzingseffect" af te zonderen van andere effecten en op die manier de impact van de vergrij-
zing duidelijk te maken.  
Bovendien maken recente evoluties inzake de gewestbelastingen in Vlaanderen het nog moeilijker 
om het demografisch effect te ramen. Door de wijziging van de schenkingsrechten is de opbrengst 
van deze belasting de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De mogelijkheid bestaat dat dit een 
negatief (weliswaar niet af te zonderen) effect zal hebben op de erfenisrechten de komende jaren 
of decennia. 
 
Wat de Vlaamse begroting betreft geeft het rapport aan dat de Vlaamse begrotingsmiddelen die 
voortvloeien uit de financieringswet deels afhankelijk zijn van de fiscale capaciteit. De demografi-
sche ontwikkeling zal een impact hebben op de personenbelasting (minder inkomsten uit arbeid en 
meer uit vervangingsinkomens).  



Advies APS-rapport “Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen”  

42 

 

 
Een eventueel uiteenlopende demografische evolutie in de gewesten kan invloed hebben op de 
verdeling van de personenbelasting over de gewesten en derhalve ook op de middelen die, in 
casu, Vlaanderen in het kader van de financieringswet vanuit de federale overheid ontvangt (sa-
mengevoegde en gedeelde belastingen).  
 
De raad wijst erop dat de impact van demografische ontwikkelingen op de evolutie van de financie-
ringswet niet beperkt is tot uitsluitend een weerslag op de overgedragen personenbelasting. Ook 
de overdracht van de BTW- ontvangsten naar de gemeenschappen wordt door demografische 
ontwikkelingen beïnvloed: (a) rekening houdende met de ontwikkeling van de zogenaamde denata-
liteit (evolutie van het aantal inwoners jonger dan 18 jaar); (b) sedert het Lambermontakkoord 
wordt (in toenemende mate) een deel van de BTW-ontvangsten verdeeld volgens het aandeel van 
de personenbelasting. Overigens is dat Vlaamse aandeel sedert de opstart van de financieringswet 
substantieel toegenomen (van 59,07 % tot 63,14 %). De meest recente gegevens (aanslagjaar 
2004) laten een stabilisatie zien.  
 
Gezien de belangrijkheid van de problematiek wil de raad niet langs de zijlijn blijven staan. De 
SERV heeft zijn adviserende rol inzake de Vlaamse begroting immers steeds ingevuld met het 
oog op een duurzaam begrotingsbeleid. De demografische evolutie zal op dit punt een aantal 
belangrijke verschuivingen teweeg brengen. De raad engageert zich om de impact van de 
demografische ontwikkelingen op de Vlaamse begroting, zowel de inkomsten- als de uitgaven-
zijde, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hierover zal later worden gerapporteerd.  
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3.  Bij lage 

De raad stelt voor dat het APS-rapport ook de resultaten van onderstaande onderzoeken die 
door de raad met betrekking tot behandelde thematiek recent werden uitgevoerd, zou opne-
men. 
 
Het betreft volgende rapporten, met een bijzondere relevantie voor punt 3 uit de APS-studie, 
met name: ‘Op gebied van arbeid’: 
 
Baisier Leen: De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in 
het Vlaams Gewest in 2000. Deel 1: algemene analyse. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, Infor-
matiedossier, Brussel, maart 2004, 120 p. 
 
Baisier Leen: De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in 
het Vlaams Gewest in 2000. Deel 2: De industriesectoren. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, 
Informatiedossier, Brussel, maart 2004, 210 p. 
 
Baisier Leen: De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in 
het Vlaams Gewest in 2000. Deel 3: De profitdienstsectoren. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, 
Informatiedossier, Brussel, maart 2004, 167 p. 
 
 In deze drie rapporten worden de leeftijdsstructuren van 18 industriesectoren en 14  

profitdienstsectoren in detail geanalyseerd, en dit op basis van de gegevens uit 2000 
van de RSZ en EAK. In welke sectoren en bedrijven zijn oudere werknemers terug te 
vinden ? Hoe is de groep van oudere werknemers samengesteld naar geslacht, sta-
tuut (arbeider of bediende) en arbeidsregime (voltijds of deeltijds) in vergelijking met 
de totale populatie van loontrekkenden ? Welke diploma’s en welke beroepen vinden 
we doorgaans bij oudere werknemers ? Welke sectoren hebben een bijzondere leef-
tijdsstructuur ? In welke mate wijkt de leeftijdsopbouw van een sector af van de leef-
tijdsopbouw van de gehele profitsector ? 

 
Baisier Leen: De tewerkstelling van oudere werknemers. Ervaringen van Vlaamse HR-
managers. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, Informatiedossier, Brussel, september 2004, 52 p. 
 
 Dit informatiedossier bevat de ervaring met leeftijdsbewust personeelsbeleid van een  

twintigtal HR-managers uit verschillende sectoren in de industrie en diensten. Er 
wordt ingegaan op de troeven en beperkingen bij de tewerkstelling van oudere werk-
nemers en op de concrete mogelijkheden, hinderpalen en voorwaarden om een leef-
tijdsbewust personeelsbeleid te realiseren. 
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Bourdeaud’hui Ria, Janssens Frank, Vanderhaeghe Stephan: Nulmeting Vlaamse Werkbaar-
heidsmonitor. Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt 2004. 
SERV/STV-Innovatie & Arbeid, Informatiedossier, Brussel, juli 2004, 217 p.  
 
Bourdeaud’hui Ria, Vanderhaeghe Stephan: Wat maakt werk werkbaar ? Onderzoek naar 
determinanten van werkbaar werk op basis van de nulmeting Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 
2004. SERV/STV-Innovatie & Arbeid, Informatiedossier, Brussel, mei 2005, 88 p. 
 

In februari 2004 voerde STV-Innovatie & Arbeid een enquête uit bij 12.000 Vlaamse  
werknemers met als doel de werkbaarheid of de kwaliteit van het werk en welzijn in 
het werk te meten. Deze meting past in het kader van doelstelling 4 van het Pact van 
Vilvoorde. In het eerste informatiedossier wordt naast een uitgebreid methodologisch 
hoofdstuk, gerapporteerd over de vier werkbaarheidsindicatoren (psychische ver-
moeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden, en werk-privébalans). De 
werkbaarheidsverschillen voor diverse doelgroepen wordt geanalyseerd, qua leeftijds-
structuur meer specifiek op p. 110-113. 
Het tweede informatiedossier onderzoekt de impact van zes risicofactoren in de ar-
beidssituatie (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, ondersteuning 
door directe leiding, arbeidsomstandigheden) op de vier werkbaarheidsindicatoren, en 
dit voor verschillende doelgroepen, onder andere naar leeftijdscategorie. 

 
SERV, Sociaal-Economisch Rapport 2005, Academia Press, Gent, 2005, meer specifiek the-
ma I “De actieve 55-plussers in de Vlaamse economie” pag. 287-341 en thema IV “De indirec-
te werkgelegenheid van Belgische bedrijfstakken: analysekader en eerste resultaten” pag. 
521-625. 
 
SERV, Dossier Indirecte Werkgelegenheid, rapporten per bedrijfstak, Brussel, 2005-2006. 


