
Parlementaire vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over "de 

aanwerving van oudere werknemers" (nr. 8687)  

 

17.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik heb een 

vraag over de aanwerving van oudere werknemers. 

  

In tijden waarin wij voor de verhoging van de pensioenleeftijd gaan, waarin 

Flexsecuritypensioenen en gemengde loopbanen worden gepromoot en waarin diversiteit in 

ongeveer elk mission statement voorkomt, zijn de cijfers van het recente onderzoek van SD 

Worx shockerend. 

  

Ik heb ze vorige week al geciteerd: 27 % van de ondervraagde werkgevers heeft geen 

interesse in werknemers die ouder dan 40 jaar zijn. Amper 7,9 % heeft nog belangstelling 

voor vijftigplussers. Meer dan drie op vier sollicitanten werden dus puur op basis van hun 

leeftijd afgeschreven. 

  

Voorgaande cijfers zijn eigenlijk een inbreuk op de wet van 10 mei 2007 en op verschillende 

cao’s die in de NAR zijn gesloten. 

  

Veeleer dan de hoge loonverwachtingen haalden de werkgevers de motivatie van oudere 

kandidaten aan. Zij zouden een gebrek aan motivatie vertonen en zouden te weinig flexibel 

zijn. Dat zijn de argumenten die de werkgevers aanhalen voor hun weigerachtig staan 

tegenover oudere sollicitanten staan. De werkgevers gaan er blijkbaar van uit dat oudere 

sollicitanten enkel tot aan hun pensioenleeftijd willen uitbollen. 

  

Mijn vragen zijn dus de volgende: 

  

- Welke maatregelen stelt u voor om een mentaliteitswijziging bij de werkgevers te 

bewerkstelligen? Wat kan het beleid doen? Wat verwacht u van de werkgevers zelf? 

 

- Bent u voorstander om de wet van 10 mei 2007 die discriminatie op basis van leeftijd 

verbiedt, te verstrengen of te herzien? Hebt u ter zake eventuele initiatieven? 

 

- Hoeveel zaken en hoeveel uitspraken met betrekking tot discriminatie op basis van 

leeftijd zijn in de loop van 2010-2012 aan de arbeidsrechtbank voorgelegd? 

  

17.02 Minister Monica De Coninck: Mijnheer de voorzitter, het regeerakkoord voorziet in 

een aantal maatregelen om werkgevers aan te moedigen werknemers langer in dienst te 

houden, wat ook al een mooi verhaal zou zijn. Het voorziet er echter ook in om sneller en 

meer tot de aanwerving van oudere werkzoekenden over te gaan. 

  

Met oudere werkzoekenden worden vijftigplussers bedoeld. 

  

Ik heb deze week al een paar keer opgemerkt dat het heel raar is. Vrouwen eisen het recht op 

om tot op de leeftijd van veertig jaar kinderen te krijgen. Tien jaar later worden zij als oma’s 

en als afgeschreven beschouwd, hoewel zij nog een kind van tien jaar hebben. Wij moeten dus 

ook eens nadenken over ons concept van wat oud en jong is. Zijn wij niet bezig met heel oude 

concepten van dertig jaar geleden? 

  



Wie vroeger op zestigjarige leeftijd op pensioen ging, was, gezien de levensomstandigheden 

en het gezondheidsbeleid dat werd gevoerd, waarschijnlijk oud en afgeleefd. Ik zie nu echter 

uitzonderlijk veel “ouderen” die bijzonder vitaal zijn en heel duchtig van het leven genieten. 

  

Wanneer trouwens aan mensen helemaal op het einde van hun leven wordt gevraagd wanneer 

zij in hun leven het gelukkigst zijn geweest, duiden zij dikwijls de periode tussen vijftig en 

vijfenzeventig jaar aan, wat niet zo verwonderlijk is. Hun keuze heeft immers heel erg te 

maken met het feit dat wij mensen heel sterk onder druk zetten om tussen de leeftijd van 

twintig en vijfenveertig jaar keihard te werken. Zij werken dikwijls met twee en hebben 

weinig vrije tijd. Vanaf de leeftijd van vijftig jaar zijn zij afgeschreven. 

  

Mensen hunkeren er dan ook naar om afgeschreven te worden bij wijze van spreken. We 

merken daar ook – vooral bij brugpensioen – dat mensen zich na een of twee jaar toch wel 

vervelen. In het begin is dat leuk maar alle vrienden werken nog en wat moet men dan doen, 

behalve sporten? Bij mannen zien we nogal dikwijls een probleem rond tijdinvulling. 

  

Ik ben er absoluut van overtuigd, ook om onze werkgelegenheidsgraad te verhogen, dat we 

ervoor moeten zorgen dat bij eventuele herstructureringen men niet eerst de vijftigplussers 

aan de kant schuift. We hebben gisterenavond in het raam van de programmawet met de 

regering beslist om bij collectieve ontslagen en bij aanvragen rond brugpensioen en 

tussenkomst, werkloosheid met bedrijfstoeslag dus, te kijken of de leeftijdspiramide ook 

gerespecteerd wordt en of een bedrijf in de voorgaande jaren – zonder dat we dat voortdurend 

gaan controleren maar als het moeilijk gaat moet dat naar boven komen – een leeftijdsbewust 

personeelsbeleid heeft gevoerd. We bekijken dus of ze gedacht hebben aan jongeren, aan de 

middengroepen tussen dertig en vijftig en aan de mensen boven de vijftig. Er moet een 

mentaliteitswijziging komen. 

  

Nu, ik ben op dat vlak misschien een beetje een ouderwetse denker. Ik meen dat men daarover 

kan discussiëren en een debat op gang kan brengen. Voor alle duidelijkheid, ik ben dat 

trouwens volop aan het doen. Sommigen zijn daarin mee en anderen minder. Uiteindelijk zal 

de markt echter een heel belangrijke rol spelen. De laatste drie jaar heb ik zelf de ervaring 

gehad binnen de bedrijven in Antwerpen in de sociale sector dat wij heel veel mensen hebben 

aangeworven van boven de vijftig jaar. We hebben daar geconstateerd dat die mensen 

bijzonder gelukkig en loyaal waren. Waarom? Zij hadden op veel plaatsen helemaal niets 

gehoord en als ze dan al een antwoord kregen was het eigenlijk dat men te oud was, hoewel 

men dat niet mag zeggen want dat is discriminatie op basis van leeftijd. Soms kan men 

natuurlijk tussen de lijnen lezen en dat begrijpen. Als ze dan bij ons de kans kregen, waren die 

mensen heel dankbaar dat ze bij ons mochten komen werken. Ik moet zeggen dat ik daar vrij 

positieve ervaringen mee gehad heb. Dat is misschien ook wel een beetje gebonden aan de 

sociale sector, hoewel ervaring, levenswijsheid, sterk in de schoenen staan en relativeren in 

bepaalde jobs toch ook wel belangrijk zijn. Als men echter in de sociale sector als vijftigjarige 

of vijfenveertigjarige raad moet gaan vragen rond een sociaal item en iemand van 22 zegt daar 

wat u moet doen, dan begrijpt u dat dit niet geloofwaardig overkomt. Als mensen met 

levensrijpheid en ervaring u daar verder kunnen helpen, dan valt dat eigenlijk vrij goed mee. 

  

Het is nog niet doorgedrongen tot in alle regionen maar ik merk dat werkgevers en 

werkgeversorganisaties die toch wel bezig zijn – vooral in Vlaanderen – met het invullen van 

jobs – de komende jaren moeten ongeveer 450.000 jobs heringevuld worden – de markt nu 

proberen in te schatten. Ze moeten mensen genoeg hebben om te komen werken. 

  



Het is dus misschien niet zo slim om de oudere werknemers aan de kant te zetten, te weigeren 

of geen kansen te geven. De markt zal op het einde van het verhaal een grotere rol spelen dan 

de discussies. Ik vermoed dat er dan ook een sterke mentaliteitswijziging zal komen. 

  

Op uw tweede en derde vraag, ik ga nu geen uitspraak doen over een verstrenging van de 

antidiscriminatiewetten omdat in het regeerakkoord staat dat die wetten zullen worden 

geëvalueerd, maar wij zullen de werkgevers en uiteraard de werknemers sensibiliseren. 

  

Dat is een van de zaken die wij hebben gedaan. Ik vind dat wij daarover veel meer moeten 

communiceren. Voor de mensen die brugpensioen hebben genomen of de mensen die op een 

bepaald moment het recht hebben om een gewoon pensioen aan te vragen, doen wij het 

voorstel om zowel in de pensioenregelgeving als met betrekking tot het brugpensioen, te laten 

vaststellen dat men recht heeft op pensioen of dat men op een leeftijd is dat men dat recht te 

opvragen. 

  

Veel mensen willen nu hun pensioen opnemen op 60 jaar omdat ze schrik hebben dat, als ze 

langer wachten, de regelgeving wordt veranderd en ze dat dan niet meer kunnen. Wij zouden 

het systeem willen veranderen. Als men 60 jaar is en men heeft recht op pensioen, kan men 

dat niet meer afnemen. Als men dan toch beslist om 1, 2, 3 of 4 jaar te werken, kan dat. Veel 

mensen beslissen dat ook per jaar, afhankelijk van hun gezondheidssituatie of die van hun 

partner. Als men om een of andere reden beslist om toch met pensioen te gaan, kan men dat 

ook doen. 

  

Wij zouden dat ook doen voor mensen die al in brugpensioen zijn, als zij opnieuw willen 

werken, maar twijfelen omdat ze schrik hebben dat ze bij een mislukking opnieuw in de 

gewone werkloosheid in de plaats van in de werkloosheid met bedrijfstoeslag terechtkomen. 

Dan garanderen wij dat ze bij een mislukking terugkunnen naar een regeling met 

bedrijfstoeslag. 

  

Op die manier kunnen wij een aantal mensen bereiken dat nu al op de leeftijd van 52 of 53 

jaar met brugpensioen is en hen stimuleren om terug op de arbeidsmarkt te komen. 

  

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschikt wel niet over gegevens met 

betrekking tot het aantal zaken die lopende zijn van 2010 tot 2012 bij de arbeidsrechtbanken 

betreffende de discriminatie op basis van leeftijd. 

We weten dat niet. Ook niet over de uitspraken. Misschien moeten we dat eens opzoeken. We 

zullen dat moeten opvragen bij de arbeidsrechtbanken. 

  

Ik wil wel vermelden dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding in de loop van 2010 104 nieuwe dossiers heeft ontvangen in verband met 

discriminatie op basis van leeftijd. Dat betekent een stijging met 21 % ten opzichte van 2009. 

Meer dan de helft van de klachten is gesitueerd in een beroepscontext. Daarbij gaat het 

voornamelijk om problemen bij werving en selectie. Dan zien we ook dat de personen van 55 

jaar en ouder het vaakst het slachtoffer zijn van discriminatie op basis van leeftijd. Soms kan 

het ook op basis van “te jong” zijn, geen ervaring en dergelijke. We zullen er echt hard aan 

moeten werken om daar iets te wijzigen. 

 

17.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoord. Met 

betrekking tot de evaluatie van de antidiscriminatiewet zullen we later nog eens terugkomen. 



Ik weet niet wanneer dit juist zal zijn, maar het staat in het regeerakkoord. Ik zal het mevrouw 

Milquet vragen. 

  

Ik hoop dat ik op de andere vragen eventueel een schriftelijk antwoord krijg. Betreffende de 

door u ontwikkelde initiatieven en uw gedachtegang over het brugpensioen en het terugkeren 

naar de arbeidsmarkt, is dit zeker een goede piste. Soms willen mensen niet gaan werken 

omdat zij in een nieuwe job minder verdienen dan wat ze daarvoor hadden aan 

werkloosheidsuitkering en bedrijfstoeslag. Dat is dan ook minder voordelig voor de 

berekening van hun pensioen als zij terug gaan werken. Als u daaraan denkt, kunt u dat in uw 

overweging meenemen. Soms zijn die mensen wel bereid minder te verdienen, maar voor de 

berekening van hun pensioen vallen ze niet graag terug op een lager inkomen. Die elementen 

moeten zeker worden meegenomen bij het onderzoeken van die piste. Anders blijft daar een 

werkloosheidsval voor mensen die nog kunnen werken, maar die het uit financiële 

overwegingen niet willen. 

  

17.04 Minister Monica De Coninck:  Mijn grote lijn daarin is dat alle inspanningen die men 

doet en alle gewerkte dagen die men in zijn leven heeft gepresteerd, maximaal moeten 

renderen. Dit omdat u spreekt over sommige mensen die terug gaan werken, maar later een 

lager pensioen krijgen omdat zij terug gaan werken. 

  

17.05  Nahima Lanjri (CD&V): Aan een lager inkomen. 

  

17.06 Minister Monica De Coninck: Ik kan daar niet mee leven. Ik denk dus dat wij daaraan 

inderdaad zaken moeten veranderen. Het is niet correct om met een regelgeving te zitten 

waarbij mensen die niet gaan werken, meer voordeel hebben dan mensen die wel gaan 

werken. 

  

17.07  Nahima Lanjri (CD&V): Dat is het punt dat ik wil aanbrengen. 

  

Concreet heb ik van een werknemer vernomen daaromtrent het volgende gehoord. Er zitten 

twee hindernissen in. 

  

Een eerste hinderpaal is er voor de werknemer zelf. Wanneer die persoon terug begint te 

werken, dan ontvangt hij eigenlijk een lager loon, wat voor zijn pensioen nadeliger is. Een 

tweede element is een hindernis langs de kant van de werkgever. Wanneer hij een oudere 

werknemer aanneemt, maar in het geval dat het toch niet zou lukken en dat hij die werknemer 

zou ontslaan, dan zit hij met de verplichting inzake outplacement. Dat zet werkgevers ertoe 

aan eerder te kiezen voor jonge mensen, voor wie zij in dat outplacement niet moeten 

voorzien. 

  

17.08 Minister Monica De Coninck: We zouden een systeem kunnen ontwikkelen waarin de 

bedrijfstoeslag die men krijgt bij werkloosheid… 

  

17.09  Nahima Lanjri (CD&V): … meepakt. 

  

17.10 Minister Monica De Coninck: … behouden blijft. Wanneer men een loon verdient, 

komt dat erbij. 

  



17.11  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik geef u die twee probleempunten 

mee. Ik ben er zeker van dat u die mee in overweging zult nemen wanneer er een voorstel 

uitgewerkt wordt. 

  

17.12 Minister Monica De Coninck: Zeer zeker. 

  

17.13  Nahima Lanjri (CD&V): Bedankt voor uw antwoord. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


