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Voorwoord

Vooroordelen en clichés zijn er in alle soorten, maten, gewichten en kleuren.

Een cliché, of gemeenplaats, is een stijlfiguur waarbij een beeldspraak wordt gehanteerd die haar 
kracht door het vele gebruik ervan heeft verloren. Oorspronkelijk was het misschien origineel, 
geestig en vindingrijk maar door het veelvuldig gebruik wordt het een ‘versleten’ beeldspraak.

Een vooroordeel is een mening die niet op feiten is gebaseerd. Voltaire omschreef een vooroor-
deel reeds als ‘een mening zonder oordeel’ (‘le préjugé est une opinion sans jugement’). 

Vooroordelen zijn vaak veralgemeningen en geven meestal een mening over iemand of een groep 
personen. Dat we groepen van personen vaak in één kenmerk onderbrengen heeft een bepaalde 
functie: het menselijk geheugen helpen informatie te verwerken. Helaas zijn vooroordelen meest-
al hardnekkig, moeilijk te veranderen en veelal gebaseerd op onjuiste veronderstellingen.

In deze brochure proberen we een aantal veel gehoorde clichés en vooroordelen te ontkrachten 
en dit vooral door ons te baseren op feiten. Want de beste manier om clichés en vooroordelen 
tegen te gaan, is kennis. Als ACLVB menen we dat deze kennis noodzakelijk is voor onze afgevaar-
digden om deze vooroordelen en clichés te kunnen situeren, uitleggen en via deze kennis finaal 
ook te kunnen bestrijden op de werkvloer.

In deze brochure worden volgende vooroordelen en clichés onder de loep genomen: 

• Betalen we nu écht te veel belastingen?
• Langdurig arbeidsongeschikten? Die genieten van een langdurige vakantie, toch?
• Werklozen? Luiaards die leven op de kap van de werkenden zijn het!
• Waarom opstaan om te gaan werken? De werkloosheidsuitkering bedraagt nauwelijks minder 

dan het loon dat men zwoegend zou verdienen!
• Arm? Dat is je eigen schuld!
• Oudere werknemers? Die gaan er enkel maar op achteruit!
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 1. Betalen we écht te veel belastingen?

‘De belastingdruk is te hoog, hangt als een kolossale molensteen rond onze nek en bedreigt 
onze welvaart’ is één van de veel voorkomende klachten die terugkomen in de publieke maar ook 
politieke opinie. De Belgische belastingdruk is inderdaad verre van laag, dat gaan we hier niet 
beweren. Maar één en ander moet toch in zijn context worden gezien.

In de media spreekt men van een overheidsbeslag in België van meer dan 54% van het bruto 
binnenlands product (BBP) (2013). Als we naar de OESO-cijfers kijken zien we (2013) een be-
lastingdruk van 44,6%. Hoe zit dit nu precies in elkaar?
We stellen vast dat de begrippen ‘overheidsbeslag’ en ‘belastingdruk’ al te veel met elkaar ver-
ward worden en ook bij de manier waarop ze worden gemeten kunnen we ons vragen stellen.

 1.1 Wat is overheidsbeslag?
Het overheidsbeslag in 2012 was 206,5 miljard euro of 54,9% van het BBP. Het overheidsbeslag 
zakte van 54,1% in 2014 naar 53,5% dit jaar om vermoedelijk nog verder te dalen naar 52,7% 
volgend jaar.

Het overheidsbeslag zijn alle uitgaven van de staat, zowel voor de werking van zijn ambtenarij, 
de sociale uitgaven, rentelasten, subsidies aan bedrijven enzovoort of anders gezegd datgene 
wat de staat weer in de maatschappij en de economie brengt. Overheidsbeslag is geen synoniem 
van belastingdruk.

 1.2 Wat betekent belastingdruk?
Belastingdruk is de verhouding van alle belastingen tot het BBP. Belastingen staan aan de in-
komstenzijde van de rekeningen van de staat en niet aan de uitgavenzijde. Voor de belastingdruk 
kijkt men naar het % van iemands inkomen dat naar de belastingen gaat. Het BBP is de totale 
geldwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten die gedurende een jaar zijn geprodu-
ceerd, of anders gezegd: de rijkdom van een land.

Wanneer je de belastingdruk bekijkt als de verhouding van alle belastingen ten opzichte van het 
BBP, dan weet je hoeveel belastingen in totaal in ons land zijn betaald maar dit zegt eigenlijk niets 
over de werkelijke rijkdom en de verdeling ervan. 

Bijvoorbeeld: als je de belastingdruk op arbeid wil berekenen, dan vergelijk je de totaal geïnde 
belastingen op arbeid met het totaal aan lonen. Doe je dit voor kapitaal dan moet je dit vergelijken 
met het totaal aan financieel vermogen. Ook de Nationale Bank verklaarde in 2010: “De omvang 
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van de heffingen op het vermogen en op de inkomens uit vermogen in verhouding tot het BBP is 
geen relevant gegeven.”

Wanneer je de geïnde belastingen gaat vergelijken met het BBP, dan meet je het aandeel in het 
BBP van de verschillende soorten van geïnde belastingen, niets meer of niets minder. 

De staat had in 2012 voor 191,3 miljard euro inkomsten of 50,9% van het BBP als inkomsten.

Hieruit besluiten dat de belastingdruk 50,9% is, is te kort door de bocht. Ten eerste zijn 12,1% 
van alle inkomsten (23,2 miljard euro) van de staat afkomstig van niet-fiscale of parafiscale bron-
nen d.w.z. inkomsten die niet via belastingen worden geïnd. De inkomsten bevatten onder meer 
9,4 miljard euro van de sociale lasten die de staat op zijn eigen ambtenaren betaalt (deze zitten 
zowel in de uitgaven als in de inkomsten van de staat). Ook omvat het 3,2 miljard euro inkomsten 
uit rentes en dividenden (Proximus, Bpost, etc.) en 6,2 miljard euro van verkopen en diensten.

De 168,1 miljard euro die overblijft zijn directe en indirecte belastingen en sociale lasten ofwel 
44,6% van het BBP of 10% minder dan wat de media ons vaak willen laten geloven.

 1.3 Zonder belastingen geen beschaving!
Maar wat krijgen we in ruil voor het geld dat we met z’n allen betalen?

In een moderne samenleving wil de staat bij manier van spreken in personen investeren van de 
kleuterschool tot en met de universiteit en ons dus behoeden van rampspoed van de wieg tot het 
graf. 

Misschien moeten we de cynici, die beweren dat onze belastingen en sociale bijdragen verdwij-
nen in een zwart gat, aanmoedigen om te kijken naar de mensen achter de droge cijfers: de 
schoolgaande kinderen bijvoorbeeld of de zieken en de gepensioneerden want dat zijn de men-
sen die achter de cijfertjes van die vermaledijde uitgavepost zitten. 

Via belastingen betalen we rechtstreeks of onrechtstreeks voor politie en justitie, het leger, open-
bare diensten, brandweer, drinkwater en rioleringen, voedselveiligheid, openbaar vervoer, auto-
wegen en fietspaden enzovoort. 

Ook dragen we bij tot de sociale zekerheid en onderwijs. Onze sterke sociale zekerheid maakt 
dat we beschermd worden tegen verarming wanneer we werkloos of ziek worden. En zijn we 
niet allemaal voorstander van een goede scholing voor onze kinderen in de vorm van uitstekend 
onderwijs?
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Vergeten we evenmin dat bedrijven baat hebben bij het innen van belastingen. Denk maar aan 
het aanleggen en onderhouden van wegen, bruggen, de ontsluiting van industrieterreinen. En 
wat te denken van specifieke diensten ter ondersteuning van de industrie zoals investeringsfond-
sen, bedrijfsopleidingen enz. We hebben de overheid nodig om een beschaafde samenleving 
mogelijk te maken en belastingen dienen dat doel.

 1.4 Naar een eerlijke verdeling van de belasting
Het is een feit dat de belastingdruk in België niet laag is maar hier is het vooral zaak om te weten 
waar precies het schoentje knelt. Vooral de belastingdruk op de lonen van gewone werknemers 
is veel te hoog in vergelijking met de belastingdruk op de vermogens van rijke Belgen, renteniers 
en speculanten.

Een rechtvaardige en redelijke tax shift dringt zich dus meer dan ooit op. De fiscaliteit moet recht-
vaardiger en doelgerichter gemaakt worden. Het einddoel van de ACLVB is een globalisering van 
de belastinginkomsten waarbij alle vormen van inkomsten (zowel uit arbeid als uit vermogen) 
samen worden gevoegd en aan een progressief tarief worden belast.

Een rechtvaardige verdeling volgens het draagkrachtprincipe werkt psychologisch terwijl een on-
gelijke verdeling frustratie bij de bevolking oplevert. Maar uiteraard moet elke verschuiving bij 
voorkeur doordacht, geleidelijk en transparant worden doorgevoerd.
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 2. De Belgische sociale zekerheid

Inkomen uit arbeid staat centraal in onze maatschappij: men gaat er van uit dat iedereen die deel 
uit maakt van de actieve leeftijdsgroep dan ook arbeidsprestaties levert om zo te voorzien in zijn/
haar levensbehoeften.

Die arbeidsprestaties leveren niet alleen materiële opbrengsten op maar verlenen het individu 
ook het nodige zelfrespect, voldoening en maatschappelijke erkenning. 

Maar… niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Soms is dit als 
gevolg van de persoon zelf (denken we bijvoorbeeld aan de gezondheidstoestand van individu-
en), maar het kan ook te wijten zijn aan economische omstandigheden, technische evolutie en 
conjunctuurschommelingen.

In die optiek is onze sociale zekerheid ontstaan. Zij heeft als doel – voor zij die tijdelijk of definitief 
niet in staat zijn te werken – toch een inkomen te voorzien.

De Belgische sociale zekerheid is gebaseerd op het verzekeringsprincipe. De sociale zekerheid 
wil de levensstandaard van iedereen waarborgen. Dit is slechts mogelijk indien er een zekere 
solidariteit is tussen:

• werkenden en werklozen
• jongeren en ouderen
• gezonden en zieken
• gezinnen met kinderen en gezinnen zonder kinderen

Het verzekeringsprincipe
Het principe van een verzekering is eigenlijk heel eenvoudig: men betaalt een premie aan een 
verzekeraar en – indien het risico waartegen men zichzelf heeft ingedekt zich voordoet – ontvangt 
men in ruil hiervoor een uitkering. 

Nemen we als voorbeeld de brandverzekering. Zowat iedereen heeft momenteel een brandverze-
kering. Hoewel de kans klein is dat we ooit getroffen worden door een brand, is iedereen bereid 
de premie te betalen. De vaste kost van de premie weegt immers niet op tegen de grote kost 
die een brand met zich zou meebrengen. Ook hier geldt het solidariteitsprincipe. Er ontstaat een 
inkomensverschuiving tussen zij die niet met een brand geconfronteerd worden en de slachtoffers 
van een brand.
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Wat men vaak vergeet is dat we ons niet alleen kunnen verzekeren tegen brand en ongelukken, … 
maar ook tegen ziekte, ouderdom en werkloosheid.

 2.1 Langdurig arbeidsongeschikten? Die genieten van een 
langdurige vakantie, toch?

Een vooroordeel is heel vaak gebaseerd op feiten en gegevens die waargenomen zijn tijdens een 
korte momentopname. Eens dat beeld gevormd werd is het enorm moeilijk dit niet bepalend te 
laten zijn voor onze kijk op alle andere, vergelijkbare contacten.

Wie ziek is, wordt geacht thuis te blijven. Toch zijn er heel wat ziektes die niet met het blote oog 
waar te nemen zijn, vb. hart- en vaatziekten, psychische problemen, rugklachten en ga zo maar 
door.

Het is aan artsen om de beoordelen of iemand in staat is om te werken of niet, zij beschikken over 
de nodige kennis om dit te beoordelen. Een bezoekje aan de supermarkt of een korte wandeling, 
is alleszins niet te vergelijken met het leveren van arbeidsprestaties in een drukke werkomgeving. 

 



Vooroordelen & clichés: een rol Voor onze afgeVaardigden• 11 

 2.1.1 Wie is arbeidsongeschikt?
De voorbije jaren is het aantal personen die arbeidsongeschikt zijn sterk toegenomen. Tussen 
1994 en 2013 is er een toename van het aantal invaliden met 80,16% (van 166 192 personen 
tot 299 408).1 

Er zijn verschillende verklaringen voor deze grote stijging.

We kunnen niet naast de demografische factoren kijken. De Belgische arbeidspopulatie veroud-
ert. Met een ouder wordende arbeidspopulatie stijgt de kans op meer langdurig arbeidsonge-
schikten aangezien de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid toeneemt met ouder worden. 
Daarnaast constateren we dat het aantal vrouwen dat tot op latere leeftijd actief is op de arbeids-
markt is toegenomen (o.a. door het optrekken van de pensioenleeftijd voor vrouwen). Aangezien 
vrouwen een grotere kans op arbeidsongeschiktheid hebben dan mannen verklaart dit ook een 
deel van de stijging.2 
Demografische redenen bieden slechts echter een deel van de verklaring. 
Bij de oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid nemen ‘nieuwe ziektebeelden’ zoals mus-
culosketale3 aandoeningen en voornamelijk psychische stoornissen aan belang toe. Meer en 
meer wordt langdurige arbeidsongeschiktheid gelinkt aan stress en arbeidsomstandigheden.
Langdurig arbeidsongeschikt zijn is geen eigen keuze. Ten eerste is er een procedure die moet 
gevolgd worden vooraleer iemand arbeidsongeschikt verklaard wordt. Bovendien is de sociale en 
financiële impact voor betrokkene groot. Niemand kiest ervoor om langdurig arbeidsongeschikt 
te zijn.

 2.1.2 Wanneer word je arbeidsongeschikt verklaard?
Arbeidsongeschikt zijn betekent niet noodzakelijk dat er uiterlijke, fysieke kenmerken zijn die dit 
weergeven. De belangrijkste oorzaken van invaliditeit in 2013 waren psychische stoornissen, 
gevolgd door ziekten van het bewegingsstelsel en op de derde plaats ziekten van het hart- en 
vaatstelsel. Dergelijke ziektes zijn niet met het blote oog vast te stellen. 

1 RIZIV, Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden. Werknemersregeling en regeling der zelfstandigen.  
Periode 2004 – 2013, 2015, 26.

2 Het aantal psychische aandoeningen is enorm gestegen. Vrouwen hebben meer te kampen met psychische aandoeningen dan mannen 
(vermoedelijk door combinatie arbeid-gezin). Daarnaast is de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt enorm toegenomen en stijgt hun 
kans op invaliditeit sterker dan die van mannen.

3 Een verzamelnaam voor de problemen ter hoogte van de musculoskeletale structuren (de spieren, de gewrichten, de pezen, de ligamenten 
en de zenuwen).
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Om recht te hebben op een uitkering wegens ziekte of invaliditeit moet aan een groot aantal 
voorwaarden voldaan zijn:

• Alle arbeid moet onderbroken zijn
• De onderbreking is het direct gevolg van het intreden of een verergering van het letsel of een 

functionele stoornis
• Deze letsels of stoornissen hebben het verdienvermogen met minstens 2/3 verminderd (66% 

arbeidsongeschiktheid) t.o.v. wat een persoon met dezelfde opleiding kan verdienen.
• In de eerste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid en op voorwaarde dat de adviserend 

geneesheer van mening is dat er een grote kans is op genezing wordt er nagegaan of 
betrokkene nog in staat is een inkomen te verdienen in zijn eigen beroep

• Na de eerste 6 maanden wordt er nagegaan wat iemand van dezelfde stand en met 
dezelfde beroepsopleiding kan verdienen in de beroepscategorie waar betrokkene deel 
van uitmaakt of in de beroepen die hij/zij heeft of zou kunnen uitoefenen op basis van de 
opleiding die genoten werd. Voor wie niet-gespecialiseerd zwaar werk uitoefende moet 
ook worden nagegaan of betrokkene ongeschikt is om niet-gespecialiseerd licht werk uit 
te voeren. Voor wie gespecialiseerd werk deed moeten ook niet-gespecialiseerd, incl. licht 
werk, in overweging worden genomen. 

Bij de beoordeling mag de economische situatie of de toestand van de arbeidsmarkt niet in reke-
ning worden gebracht. Er mag dus niet onderzocht worden of betrokkene ook effectief werk zal 
vinden, enkel de mogelijkheid of betrokkene nog in staat is om te verdienen in vergelijking met 
een bepaalde doelgroep wordt nagegaan.

Tijdens het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid is het de adviserend geneesheer van het ziekenfonds 
die beslist of er een arbeidsongeschiktheid is en wat de duur ervan is. Indien de adviserend ge-
neesheer vaststelt dat betrokkene opnieuw aan het werk kan; en men is het daar niet mee eens; 
dan moet men de beslissing aanvechten voor de arbeidsrechtbank of via een scheidsrechterlijke 
geneesheer. 

Wanneer men langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt is, gaat men over naar invaliditeit. Het is de 
Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV die de invaliditeit moet vaststellen. Die Raad 
oordeelt op basis van het verslag van de adviserend geneesheer. Het einde van de invaliditeit 
wordt vastgesteld door de adviserend geneesheer, een geneesheer-inspecteur van het RIZIV en 
de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV. 

De criteria om arbeidsongeschikt verklaard te worden, zijn dus zeer strikt. Het zijn geneesheren 
die beoordelen of je arbeidsongeschikt bent of niet. Welke jobs je nog kan uitoefenen wordt heel 
ruim geïnterpreteerd. Zelf kiezen om langdurig arbeidsongeschikt te zijn behoort niet tot de mo-
gelijkheden.
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 2.1.3 Sociale en financiële impact
Wie arbeidsongeschikt is heeft te kampen met gezondheidsproblemen en verliest een deel van 
zijn inkomen. Naast het financiële verlies is er ook het verlies van de sociale contacten en de 
structuur die het werk bood. Je zit veel thuis en bent fysiek niet in de mogelijkheid om alles te 
doen wat je zou willen.
 
Wie arbeidsongeschikt wordt, ontvangt dus een uitkering. Die uitkering is een percentage van het 
gederfde loon. In het eerste jaar dat men arbeidsongeschikt is (primaire arbeidsongeschiktheid) 
bedraagt de uitkering 60% van het gederfde loon. Het is echter niet het volledige loon dat in 
aanmerking wordt genomen, het gederfde loon wordt geplafonneerd. Probeer het maar eens, 
met iets meer dan de helft van je loon de maand door komen. Rijk word je er in elk geval niet van.

Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid komt men in invaliditeit. Het bedrag van de uitkering is af-
hankelijk van de gezinssituatie. Als samenwonende ontvang je 45% van het gederfde loon, als 
alleenstaande is dat 55% en voor wie gezinslast heeft bedraagt dit 65%. Dit telkens berekend op 
een geplafonneerd loon. 

Belangrijk te vermelden is tot slot nog dat, naast het loonverlies van minimum 35 – 40%, ook de 
eindejaarspremie, vakantiegeld, bonussen, maaltijdcheques en andere loonvoordelen, verloren 
gaan indien men arbeidsongeschikt is. 

 2.1.4 Einde van de invaliditeit en re-integratie
Er zijn 4 belangrijke redenen waarom men uit de invaliditeit treedt:
• Werkhervatting
• Weigering invaliditeit
• Bereiken van de pensioenleeftijd
• Overlijden

Het aantal invaliden die het werk hervatten is tussen 2003 – 2014 gestegen, het aantal pensio-
neringen waardoor er een einde komt aan de invaliditeit is sterk toegenomen. Bij de weigeringen 
van invaliditeit en overlijdens is er gedurende dezelfde periode een lichte stijging vast te stellen.

De voorbije jaren is er ingezet op de terugkeer van langdurig arbeidsongeschikten op de arbeids-
markt en er staat nog heel wat op stapel. 

Een belangrijke wijziging die werd doorgevoerd is dat tenminste 3 maanden na aanvang van de 
arbeidsongeschiktheid door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een multidisciplinair 
re-integratieplan opgesteld wordt voor diegene voor wie, gelet op hun restcapaciteiten, een re-in-
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tegratieplan kan overwogen worden. Dit na grondig overleg tussen de adviserend geneesheer en 
alle andere betrokken actoren.

 2.1.5 Conclusie
Het aantal mensen die arbeidsongeschikt zijn neemt toe door een aantal demografische oorzaken 
en een aantal nieuwe ziektebeelden (vooral psychische problemen).

Er is een strenge procedure vooraleer men erkend wordt als arbeidsongeschikt, die beoordeling 
gebeurt door geneesheren. De uitkering die men ontvangt wordt berekend op een geplafonneerd 
loon en men verliest heel wat extra’s (eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques, enzover-
der). Naast het medische en het financiële aspect is er bovendien een belangrijk sociaal aspect 
dat verloren gaat, namelijk het contact met de collega’s. 

Arbeidsongeschikt zijn is geen eigen keuze en het is geenszins in het voordeel van de persoon 
die het overkomt. We mogen ons niet laten misleiden door een momentopname waarin we een 
vlugge beoordeling maken. 

 2.2 Werklozen? Luiaards die leven op de kap van de werkenden zijn 
het!

De laatste jaren ligt het systeem van onze werkloosheidsverzekering onder vuur. Werklozen krij-
gen te snel een uitkering, de uitkering is veel te hoog, er zijn te veel werklozen, werklozen profi-
teren van het systeem…
Maar is dit werkelijk zo? Kan je zonder enige moeite of inspanning te leveren jarenlang leven van 
een werkloosheidsuitkering?
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 2.2.1 Heeft men altijd recht op werkloosheidsuitkeringen?
Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet men een aantal arbeidsdagen in loon-
dienst kunnen bewijzen. Het aantal dagen is afhankelijk van de leeftijd die men heeft op het mo-
ment dat men uitkeringen aanvraagt. Voor de jongste groep (36-minners) bedraagt dit 312 da-
gen in een 6-daagsstelsel (dit komt overeen met 1 jaar voltijdse arbeid), voor de groep vanaf 
36 jaar maar jonger dan 50 jaar is dit aantal dagen 468, en de 50 plussers moeten 624 dagen 
kunnen bewijzen. Alvast bij deze het fabeltje doorprikt dat men van de schoolbank onmiddellijk in 
de werkloosheid kan treden!

Op het loon van deze arbeidsdagen werd RSZ ingehouden, waarvan ook een deel bestemd is voor 
de werkloosheidsverzekering. Dit deeltje van de RSZ kan beschouwd worden als de premie die 
men betaalt voor de werkloosheidsverzekering. Het risico waartegen men zich verzekert, is het 
verlies van een job.

Eens men voldaan heeft aan de voorwaarden inzake arbeid, kan men in theorie voor onbeperkte 
duur werkloosheidsuitkeringen genieten. 

In theorie… want de werkloosheidsuitkering is geen onvoorwaardelijke uitkering. Er wordt een 
collectieve inspanning geleverd en dus wordt er van de werkloze verwacht dat hij/zij zich aan de 
spelregels houdt.

 2.2.2 Een werkloze kan gestraft worden! 
Volledige uitsluiten dat een enkeling misbruik maakt van het systeem van de werkloosheidsver-
zekering, kan niemand, hoe streng de wetgever ook is. Maar er is een hele resem aan regels en 
controles die dit maximaal proberen te verhinderen.

Zo kan enkel wie onvrijwillig werkloos is geworden een beroep doen op de werkloosheidsverze-
kering. Geeft men zelf ontslag, heeft men zelf op een of andere manier schuld aan het ontslag of 
weigert men een nieuwe job te aanvaarden, dan wordt men gesanctioneerd en heeft men gedu-
rende een bepaalde periode geen recht op een uitkering.

De laatste jaren werden de controles enorm uitgebreid en dit om uitkeringsfraude tot een mini-
mum te beperken. De RVA is op de hoogte wanneer iemand het werk hervat, zelfstandige wordt, 
een bijberoep heeft of ziek wordt. Cumuleren van verschillende inkomens is dus niet meer mo-
gelijk.

Ook is RVA op de hoogte van de gezinstoestand, het is dus geen enkele zin meer een foutieve 
aangifte te doen om een hogere uitkering te ontvangen: fraudeurs worden bestraft.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal werklozen die: 

• door RVA een sanctie werden opgelegd omwille van vrijwillige werkloosheid (het gaat hier om 
mensen die zelf ontslag namen, werden ontslagen om een dringende reden, een nieuwe job 
weigerden, een aanbod tot het volgen van een opleiding weigerden, enz.)

• een administratieve sanctie kregen omdat zij bepaalde verplichte aangiftes niet of foutief 
deden (bv. aangifte van de gezinstoestand, het inkomen van de partner, het verkeerd invullen 
van de controlekaart, enz.) 

Jaar  Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest

Brussels 
Hfdst. 

Gewest
Land

2013

Vrijwillige werkloosheid 24 431 21 121 5 735  

Administratieve sanctie 15 192 12 510 5 347  

TOTAAL 39 623 33 631 11 082 84 336

2014

Vrijwillige werkloosheid 22 142 16 741 5 037  

Administratieve sanctie 14 672 13 894 5 424  

TOTAAL 36 814 30 635 10 461 77 910

Bron: RVA

Er wordt ook grondig nagegaan of alle werkzoekenden wel voldoende inspanningen leveren om 
te zoeken naar werk, door begeleidende gesprekken en controles op de sollicitaties.

Voldoet de persoon niet aan de vereisten van de RVA, dan hangen hier straffen aan vast, in eerste 
fase een beperkte schorsing van de uitkering, dan een vermindering van de uitkering, maar dit kan 
ook leiden tot een volledige schorsing van de uitkering.

Jaar  Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest

Brussels 
Hfdst. 

Gewest
Land

2013

Beperkte schorsing 4 maanden 1 794 3  770 1 163 6 727

Verminderde uitkering 4 maanden 1 761 1 853 1 201 4 815

Verminderde uitkering 6 maanden, 
gevolgd door uitsluiting

837 935 529 2 301

Uitsluiting 922 1 852 523 3 297

Voorlopige schorsing wegens 
afwezigheid

4 434 6 887 2 339 13 660

TOTAAL 9 748 15 297 5 755 30 800
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Jaar  Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest

Brussels 
Hfdst. 

Gewest
Land

2014

Beperkte schorsing 4 maanden 1 159 3 275 1 314 5 748

Verminderde uitkering 4 maanden 1 400 1 968 1 425 4 793

Verminderde uitkering 6 maanden, 
gevolgd door uitsluiting

808 960 773 2 541

Uitsluiting 791 2 055 921 3 767

Voorlopige schorsing wegens 
afwezigheid

3 653 6 927 2 529 13 109

TOTAAL 7 811 15 185 6 962 29 958

 2.2.3 Integratie op de arbeidsmarkt
Sociale zekerheid moet niet enkel gericht zijn op het verschaffen van een uitkering maar dient ook 
te streven naar integratie op de arbeidsmarkt. Een principe dat de laatste decennia meer en meer 
wordt toegepast.

Verschillende tewerkstellingsmaatregelen werden in het leven geroepen om langdurig werklozen, 
oudere werklozen, laaggeschoolde werkzoekenden, mensen met een handicap, … ook aan een 
job te helpen door bijvoorbeeld aan werkgevers voordelen toe kennen bv. in de vorm van een ver-
mindering op de RSZ-bijdragen. De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling zorgen voor 
aangepaste begeleiding in de zoektocht naar een job en bieden meer en meer mogelijkheden tot 
herscholing.

 2.2.4 Conclusie 
Een werkloosheidsuitkering wordt niet zomaar aan iedereen toegekend. Men moet voldoen aan 
een hele reeks voorwaarden en de RVA ziet steeds strenger toe of een werkloze zich wel aan de 
regels houdt. Het aantal sancties (zie tabellen) toont aan dat de RVA hier streng op controleert. 
Het is dus onmogelijk om eindeloos werkloosheidsuitkeringen te blijven ontvangen indien men 
geen moeite doet om een nieuwe job te vinden. 
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 2.3 Waarom opstaan om te gaan werken?  
De werkloosheidsuitkering bedraagt nauwelijks minder dan het 
loon dat men zwoegend zou verdienen!
De regering heeft de laatste jaren al enorm bespaard op de werkloosheidsuitkering onder het 
motto: “Geef de werklozen een lagere uitkering, ze zullen dan wel moeten werken”. 
Eén van de meest ingrijpende wijzigingen was de fameuze degressiviteit van de uitkeringen. Als 
principe geldt hier: hoe langer men werkloos is, hoe lager de werkloosheidsuitkering wordt. Na 
een zekere periode krijgt een werkloze nog een minimumuitkering die nauwelijks hoger is dan 
het leefloon.

 2.3.1 Hoe wordt de uitkering bepaald?
De uitkering van een volledig werkloze wordt uitgedrukt in een percentage van het laatst ver-
diende bruto-maandloon. Ongeacht de gezinstoestand van de werkloze bedraagt de uitkering bij 
aanvang van de werkloosheid 65% van het laatst verdiende loon (weliswaar begrensd).

Stel, het laatste bruto-maandloon was 2 500 euro. Als volledig werkloze krijgt men aanvanke-
lijk een uitkering die 65% bedraagt van dit loon, beperkt tot 2 497,42 euro. Omgerekend is dit 
62,44 euro per dag. 

Iemand die pas werkloos is kan dus een uitkering ontvangen van gemiddeld 1 620 euro per 
maand. Dit lijkt misschien veel maar vergeten we niet dat dit de hoogste uitkering is, en dat het 
loon van velen onder ons dit plafond niet bereikt. Bovendien moeten we er rekening mee houden 
dat de uitkering relatief snel daalt door het principe van de degressiviteit.
Na 3 maanden zakt de uitkering naar 1498,38 euro en nog eens 3 maanden later bedraagt die 
1 396,46 euro.

 2.3.2 Kort door de bocht
Vooral voor mensen met een lager loon lijkt de overgang van een uitkeringssituatie naar betaalde 
arbeid op de arbeidsmarkt niet erg aantrekkelijk, omdat datgene wat verdiend kan worden op die 
arbeidsmarkt niet altijd significant hoger ligt dan de uitkeringen die zij ontvangen. 

Wanneer we de werkloosheidsuitkering vergelijken met het loon, gebeurt dit vaak enkel op basis 
van het maandloon. Maar wat vaak wordt vergeten is dat wie werkt naast dit maandloon vaak nog 
andere voordelen heeft. 
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Denken we maar aan:

• dubbel vakantiegeld
• eindejaarspremie (13de, soms ook 14de maand)
• maaltijdscheques
• hospitalisatieverzekering
• groepsverzekering
• enz.

Om het verschil duidelijk te maken geven we een voorbeeld.

Bart en Fleur zijn beiden tewerkgesteld en hebben 2 kinderen.
Door herstructurering in het bedrijf, verliest Bart zijn job.
Hij verdiende 14,28 euro per uur (gemiddeld 2 350 euro per maand).
Op basis van dit loon wordt zijn werkloosheidsuitkering berekend.
Aangezien Fleur ook een inkomen heeft, zal Bart voor de werkloosheidsuitkering beschouwd  
worden als samenwonende.
Het eerste jaar van werkloosheid zal Bart als volgt vergoed worden: 

Gemiddeld per maand bruto Netto

Maand 1 € 1 520,48 € 1 367,06

Maand 2 € 1 520,48 € 1 367,06

Maand 3 € 1 520,48 € 1 367,06

Maand 4 € 1 403,48 € 1 261,87

Maand 5 € 1 403,48 € 1 261,87

Maand 6 € 1 403,48 € 1 261,87

Maand 7 € 1 396,46 € 1 255,56

Maand 8 € 1 396,46 € 1 255,56

Maand 9 € 1 396,46 € 1 255,56

Maand 10 € 1 396,46 € 1255,56

Maand 11 € 1 396,46 € 1 255,56

Maand 12 € 1 396,46 € 1 255,56

€ 1 7150,64 € 1 5420,14

In totaal heeft Bart een netto-jaarinkomen van 15 420,14 euro.
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Stel dat Bart niet onmiddellijk werk vindt en een langere periode werkloos zou blijven, dan zal hij 
uiteindelijk nog slechts de minimumuitkering ontvangen. Die bedraagt momenteel 513,50 euro. 
Op jaarbasis is dat een netto-uitkering van 6 162 euro per jaar.

Na enkele maanden krijgt Bart een nieuwe job aangeboden, maar aangezien hij minder zou ver-
dienen dan vroeger (ongeveer 2 000 euro bruto per maand maar met maaltijdcheques ter waarde 
van 7 euro) twijfelt hij of hij die job wel zou aannemen. Tot hij de vergelijking eens maakt.
Na RSZ-inhoudingen en bedrijfsvoorheffing houdt Bart netto 1 536,18 euro per maand over. 
Bovendien heeft hij recht op dubbel vakantiegeld, een eindejaarspremie en maaltijdscheques.  
Op jaarbasis geeft dit volgende berekening: 

Bruto-inkomen op jaarbasis Netto-inkomen op jaarbasis

Loon x 12 € 24 000 € 18 434,16

Eindejaarspremie € 2 000  € 1 027,25

Dubbel vakantiegeld € 1 840,00 € 1 029,89

Maaltijdcheques (*) € 1 235,19

€ 27 840 € 21 726,49

(*)  Voor de maaltijdcheques draagt hij zelf 1,09 euro bij, wat betekent dat hij per maaltijdcheque netto 5,91 euro overhoudt. Aan een gemiddel-
de van 19 maaltijdcheques per maand levert dit 112,29 euro extra op. Dit gedurende 11 maanden want voor een vakantieperiode worden 
geen maaltijdcheques toegekend.

Op jaarbasis betekent dit dus meer dan 6 000 euro netto meer als we dit vergelijken meer het 
eerste jaar van werkloosheidsuitkering.

Opmerking
Bij de voorbeelden werd geen rekening gehouden met de personenbelasting omdat dit van te 
veel factoren afhangt (o.a. pensioensparen, afbetaling hypothecaire lening, enz.)
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 2.3.3 Werkloos worden: men verliest meer dan werk alleen
Misschien wel het meest opvallende gevolg van werkloosheid is het wegvallen van een inkomen. 
Hoewel niet de enige, is arbeid wel de belangrijkste bron van inkomen voor het merendeel van de 
bevolking. Wie zonder werk valt, verliest echter niet alleen een inkomen. 

De wereld waarin iemand leeft, met zijn sociale contacten wordt vaak kleiner. De werkplek is 
immers ook een plaats van sociaal contact en een werkloze dreigt hiervan geïsoleerd te raken. 
Iemands identiteit wordt in onze samenleving vaak gebaseerd op waar men werkt. De eerste 
vraag die men vaak krijgt wanneer men iemand nieuw ontmoet is: “wat doe jij?”, waarmee men 
bedoelt “waar werk jij?”.
 
Werkloosheid leidt tot fysieke of psychische problemen: men voelt zich vaak minder gelukkig, 
minder gewaardeerd en minder nuttig. Indien men wordt afgewezen op een sollicitatiegesprek 
voelt men zich machteloos en neemt het gevoel van eigenwaarde af. Men maakt zich zorgen over 
geldzaken en slaapt slechter.
Werkloos worden en zijn is dus zeker en vast geen pretje, niet voor de werkloze zelf, maar ook niet 
voor zijn/haar naaste omgeving.
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 3. Arm? Je eigen schuld! 

 

 3.1 Van een moeilijke definitie…
Armoede is een complex verschijnsel. De domeinen die zij treft kunnen talrijk en gevarieerd zijn, 
en de oorzaken die ertoe leiden verschillen van de ene persoon tot de andere.

Waar het woord armoede dagelijks wordt gebruikt, is er geen definitie van deze term waarover 
er een consensus bestaat. Toch lijkt het erop dat het begrip ‘ontbering’ vaak in elk ontwerp van 
definitie wordt aanvaard.

Trouwens, voor de EU, zijn mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting ‘personen 
die getroffen zijn door ten minste één van de drie voorwaarden: het risico op armoede na sociale 
overdrachten (inkomensarmoede), in een situatie van ernstige materiële ontbering of die leven in 
een huishouden met een zeer lage arbeidsintensiteit.’

Maar eerder dan het zoeken naar een definitie, zou het interessant zijn om te kijken naar de oor-
zaken die armoede met zich meebrengen: Waarom worden individuen / huishoudens geconfron-
teerd met deze harde realiteit? Wordt armoede doorgegeven van generatie op generatie? Is het 
een keuze om arm te worden? Of is er sprake van gebeurlijke pech?
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 3.2 … naar een vaak voorkomende stigmatisering
Er zijn veel misvattingen over ‘de armen’. Als een persoon arm is, dan wordt er vaak aangenomen 
dat die persoon lui, of alcoholverslaafd en / of onverantwoord is. Wie van ons heeft nog nooit 
gehoord van uitspraken zoals ‘vrijwillige armoede’ of ‘zij willen voordeel putten uit het systeem’ 
of ‘indien de armen werkten, zouden ze behoorlijk leven’ of ‘als ze kunnen sparen met het oog op 
een iPhone dan is dat omdat ze er de middelen toe hebben.’

Is het echt zo? Is het mogelijk om dit zo te reduceren tot een aanzienlijk deel van onze bevolking 
dat moeilijke levensomstandigheden ervaart en worstelt om rond te komen? Natuurlijk niet…

Ten eerste moet worden verduidelijkt dat niet alle armen afhankelijk zijn van de gemeenschap. 
Sterker nog, sommige mensen, uit angst te worden gestigmatiseerd, vragen geen sociale bij-
stand, hoewel zij hiervoor in aanmerking komen. Anderen, hoewel ze binnen de voorwaarden 
vallen voor de toekenning van steun, zijn er niet van op de hoogte dat er een dergelijk recht 
bestaat en vragen er dus niet om.

Ten tweede zijn er mensen die hun baan hebben verloren en te lijden hebben onder de gevolgen 
die dit verlies van job veroorzaakt (schuldenlast, onvermogen om de lening terug te betalen, enz.).

Tot slot, waar het werk de beste bescherming blijkt tegen armoede, is het een feit dat er onder de 
‘armen’, bijna 2/3 zijn die ofwel al werkzaam zijn ofwel gehandicapt of ziek zijn, ofwel al gepensi-
oneerd of nog leerplichtig zijn. 

Omwille van de economische crisis en de stijgende werkloosheid, worden de levensomstandig-
heden van de mensen die al in armoede leefden slechter. De reïntegratie op de arbeidsmarkt 
van werknemers die hun baan hebben verloren / werkzoekenden is bovendien allerminst evident.

 3.3 Armoede in België: enkele cijfers / bemerkingen
• 1 Belg op 7 is arm, ofwel 15,5% van de bevolking.
• Voor een alleenstaande persoon, is de armoedegrens bereikt wanneer het netto besteedbaar 

inkomen minder dan € 1085 per maand bedraagt; een gezin bestaande uit 2 volwassenen 
en 2 kinderen bevindt zich onder deze drempel als het besteedbaar inkomen lager is dan 
€ 2 279.

• Een hoog niveau van opleiding maakt het mogelijk zich tegen het gevaar van armoede te 
wapenen.

• Sommige sociaal-economische groepen vertonen een hoger risico op armoede (gepensioneer-
den, alleenstaanden, huurders, werklozen, eenoudergezinnen).
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 3.4 Berekening van de armoedegrens
In de Europese Unie, bepalen drie indicatoren de armoedegrens van mensen: het risico van ar-
moede gebaseerd op het inkomen (1), ernstige materiële ontbering (2) en huishoudens met een 
lage arbeidsintensiteit (3).

1 Het criterium voor het meten van de armoederisicodrempel is 60% van het mediane equi-
valente netto-inkomen. Als het netto-inkomen van een huishouden zich onder deze drempel 
bevindt, spreken we van een risico op armoede. Dit criterium houdt geen rekening met het 
bezitten van een woning

2 Ernstige materiële ontbering treft ook veel huishoudens (6% van de Belgische bevolking) die 
essentiële goederen en diensten niet kunnen verwerven. Om te kunnen zeggen dat een per-
soon ernstige materiële ontbering ervaart, moet die worden geconfronteerd met ten minste 4 
van 9 volgende onmogelijkheden:

• het betalen van een huur of gebruikelijke facturen;
• zijn woning verwarmen;
• met onverwachte uitgaven geconfronteerd zijn en hieraan het hoofd bieden;
• het eten van vlees, vis of een gelijkwaardige eiwithoudende product om de twee dagen;
• zich een week vakantie elders dan thuis kunnen veroorloven;
• zijn eigen auto bezitten;
• een wasmachine te hebben;
• een kleurentelevisie te hebben;
• een telefoon te hebben.

3 De intensiteit waarmee de leden van een huishouden werken, heeft ook invloed op het risico 
op armoede: hoe lager deze arbeidsintensiteit, hoe meer er blijk is van een verhoogd risico 
met armoede geconfronteerd te worden. En in ons land zou bijna 15% van de bevolking 
leven in huishoudens met lage werkintensiteit (dat wil zeggen een huishouden waarin vol-
wassenen minder dan 1/5de van hun tijd, berekend op een jaar, werken).
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 3.5 Getuigenis

Judith, 40, maatschappeliJk werkster
Ik woon alleen met mijn dochter. Ik ben eigenaar van het appartement waarin we leven, 
maar ik heb betaal nog steeds een lening af. Ik werk fulltime. Ik heb geen auto.
Ik durf niet te zeggen dat ik arm ben omdat we het ‘goed’ hebben, maar slechte verras-
singen mogen zich echt niet voordoen. Sommige maanden zijn moeilijker te overbruggen 
dan andere (roerende voorheffing betalen, kinderstages, etc.).
Ik nam ouderschapsverlof van een maand deze zomer om meer tijd doorbrengen met mijn 
dochter, maar financieel heb ik daarvoor mijn spaarvarkentje moeten kapot slaan. Werken 
vormt niet altijd een buffer tegen de armoede.
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 4. Oudere werknemers?  
Die gaan er enkel maar op achteruit! 

 4.1 Inleiding
Oudere werknemers worden eens te vaak letterlijk als ‘afgeschreven’ beschouwd: ze zijn veel 
ziek, ze werken traag, hun kennis is gedateerd, ze zijn niet meer gemotiveerd om bij te leren, enz.

Deze perceptie van zowel leidinggevenden als collega-werknemers is voor de oudere werknemers 
in kwestie uiterst nefast. Ze leiden tot discriminatie tijdens de sollicitatieprocedure en tot antiso-
ciaal gedrag op de werkvloer.

Zulke vooroordelen waarmee oudere werknemers te kampen krijgen, kunnen niet steeds zwart-
wit weerlegd worden. Ouder worden brengt nu eenmaal lichamelijke veranderingen teweeg.
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Maar de grootte van de impact van deze verschijnselen op de werkprestaties wordt vaak over-
schat, en met de individuele verschillen tussen oudere werknemers onderling wordt amper reke-
ning gehouden. Daarenboven zijn kleine aanpassingen aan de werkomgeving en mentaliteit vaak 
voldoende om het evenwicht tussen hen en de ‘jonge werknemers’ te garanderen.

Redenen genoeg dus om de vooroordelen over oudere werknemers in de juiste context te plaat-
sen.

 4.2 ‘Een oudere werknemer gaat er alleen maar op achteruit’
Een oudere werknemer op de werkvloer zou in dat geval betekenen:
• voor de werkgever een negatief effect op de productiviteit van zijn bedrijf;
• voor de collega-werknemer extra werklast voor de rest van het team.

Dat de fysieke capaciteit van een persoon vanaf een bepaalde leeftijd begint te dalen in plaats van 
te stijgen, zal niet worden betwist. Doch, deze daling gebeurt gemiddeld maar 10% per decen-
nium, waardoor deze al bij al meevalt. Deze zogenaamde achteruitgang brengt in het merendeel 
van de gevallen de doeltreffendheid van de oudere werknemer op het werk geenszins in gevaar. 
Bij werknemers die voornamelijk lichte en weinig repetitieve werkzaamheden uitoefenen moet 
men bijgevolg geen vermeldenswaardige achteruitgang verwachten, zelfs niet tot de leeftijd van 
65 jaar of ouder. 

Voor zware werkzaamheden daarentegen (zoals bijvoorbeeld de vuilnisophalers) kan de werkbe-
lasting wél de capaciteiten overtreffen. Een wijziging in de takenverdeling binnen het team kan 
echter vaak al voldoende zijn om een oplossing op maat bieden. Daarenboven kunnen compensa-
tie-effecten, toe te schrijven aan ervaring, bekwaamheid of een grotere motivering, er voor zorgen 
dat de doeltreffendheid optimaal blijft.

De evolutie van de lichamelijke capaciteiten worden daarnaast in belangrijke mate beïnvloed door 
het lichaam van deze werknemer zelf. De biologische leeftijd van een werknemer wijkt dan ook af 
van de psychologische en sociale leeftijd.

Hierdoor kan een 60-jarige sportbeoefenaar over een hogeren fysieke capaciteit beschikken dan 
een 40-jarige werknemer met een ongezonde levenshouding.

Naast de fysieke capaciteit wordt er ook heel vaak onterecht getwijfeld aan de mentale capaciteit 
van de oudere werknemer. “Ze zijn braaf, maar o zo traag, meneer”, wordt er gefluisterd. Is dit een 
terechte verzuchting?

De reactietijd is de tijd die iemand nodig heeft om te reageren op een fysieke prikkel zoals een 
geluid, een lichtsignaal of een mentale prikkel zoals een vraag. De reactietijd kan een zeer belang-
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rijke parameter op het werk zijn wanneer de werknemer moet reageren op onvoorziene omstan-
digheden. Oudere werknemers reageren effectief doorgaans langzamer dan de jongeren, en hun 
reactietijden nemen toe met de leeftijd. Dit verschil in reactietijd is echter geneigd te verdwijnen 
na een leerproces. Bovendien kunnen deze zogenaamde achteruitgang gecompenseerd worden 
met ervaring en gecumuleerde kennis en aldus efficiëntere werkstrategieën. Het probleem is dat 
ervaring en efficiënte werkstrategieën moeilijk meetbaar zijn.

Investeren in opleidingen voor oudere werknemers worden geacht nutteloos te zijn, net omdat 
ze langzamer leren en zich minder goed aanpassen aan verandering. Het is inderdaad zo dat ou-
dere werknemers het moeilijker hebben om nieuwe informatie of processen aan te leren, en dat 
ze meer tijd nodig hebben dan jongeren. Maar, de doeltreffendheid van het leerproces blijft wel 
identiek, als de nodige aandacht wordt besteed aan geschikte opleidingstechnieken!

En wat met het geheugen van de oudere werknemer? De algemene kennis en de verworven pro-
cessen gaan bij een gezonde persoon niet verloren met het ouder worden. Duidelijke tekens van 
achteruitgang bij het werkgeheugen (korte termijngeheugen) openbaren zich pas vanaf de leef-
tijd van 75 jaar, voorlopig dus nog ver verwijderd van de pensioenleeftijd. Veel meer dan de leef-
tijd, is het geheugen afhankelijk van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de persoon. 

Tot slot wordt de doeltreffendheid van een werknemer ook beïnvloed door vermoeidheid. Wie 
vermoeid is, heeft het moeilijker om fysieke en intellectuele inspanningen te leveren. De belang-
rijkste oorzaken van vermoeidheid zijn echter niet de leeftijd van de werknemer, doch wel de 
zwaarte van het werk, de dienstregelingen, stress, slaapstoornissen, ed. Als de lichamelijke belas-
ting zijn maximale arbeidscapaciteit nadert, is deze werknemer meer vatbaar voor vermoeidheid. 
Het is inderdaad wel zo dat de grootte van de arbeidscapaciteit daalt naarmate de leeftijd van de 
werknemer, doch het zijn de rechtstreekse factoren die aanleiding geven tot vermoeidheid die 
aangepakt moeten worden. 

Want dezelfde factoren leiden op lange termijn tot ziekte, en ook op dit domein wordt er vaak ‘af-
gerekend’ met de oudere werknemer. De oudere werknemer zou immers veel vaker afwezig zijn 
dan een jongere. Het verband tussen werkverzuim en leeftijd is echter complex. In de algemene 
statistieken omvat de term ‘werkverzuim’ zowel de afwezigheid wegens arbeidsongevallen en 
beroepsziekten als de afwezigheid om onbekende redenen (gedekt door een medisch attest). Het 
gemiddelde aantal afwezigheidsdagen in de leeftijdscategorie van 56 tot 65 jaar ligt statistisch 
gezien hoger dan bij de personen jonger dan 25 jaar. De frequentie van het werkverzuim neemt 
af, doch de duur ervan wordt langer. Ook dit gegeven kan op verschillende wijzen geïnterpreteerd 
worden, zoals deze van de ‘trouwe werknemer’ die enkel afwezig blijft van het werk als hij zwaar 
ziek is.
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 4.3 Conclusie
Er heerst duidelijk een onterecht wantrouwen ten opzichte van de capaciteiten van de oudere 
werknemers. De impact van leeftijd op prestaties is veel minder groot dat wordt gevreesd, nieuwe 
verworven capaciteiten bieden de nodige compensatie én er bestaan een variëteit aan mogelijk-
heden om de arbeidsomstandigheden aan te passen aan de oudere werknemer. 

Door de verhoging van de pensioenleeftijd en de verlening van de studieduurtijd, zullen er daar-
enboven in de nabije toekomst méér ‘oudere werknemers’ dan andere werknemers op de werk-
vloer terug te vinden zullen zijn!

En toch dient dit onderwerp de nodige aandacht te verkrijgen, aangezien het in de realiteit niet 
blijft bij een negatieve perceptie over de meerwaarde van een oudere werknemer op de werkvloer, 
er wordt ook naar gehandeld. 

Volgens de gegevens van de Eurobarometer voelde in 1993, 79% van de oudere werknemers 
zich gediscrimineerd bij de toewijzing van arbeidsplaatsen, 67% voor de opleidingen en 62% 
voor de bevorderingen.

Enkele opmerkelijke resultaten uit de Diversiteitsbarometer Werk 20124:

• Werknemers ouder dan 45 jaar hebben tot 8% meer kans om gediscrimineerd te worden in 
vergelijking met een kandidaat van 35 jaar met eenzelfde profiel.

• Bijna 50% van de HR-verantwoordelijken geeft toe dat de leeftijd van een kandidaat een 
impact heeft op de initiële selectie.

• Tot 15% van de selectieverantwoordelijken bevestigt dat oudere kandidaten zich meer moeten 
bewijzen dan jongere.

• 12% van de bevraagde werknemers is gedurende de laatste 2 jaar getuige geweest van 
leeftijdsdiscriminatie, 6% getuigt er zélf het slachtoffer van te zijn geweest.

• Slechts 1 bedrijf op 3 zegt te investeren in opleidingen van personen ouder dan 45 jaar.

Er is aldus nog veel werk aan de winkel om zowel werkgever als werknemers te informeren over 
de werkelijke gevolgen van leeftijd op arbeidsprestaties, opdat de ‘oudere’ werknemers naar 
waarde worden beoordeeld én behandeld! 

4 De Diversiteitsbarometer 2012 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) geeft op een wetenschap-
pelijk onderbouwde manier een stand van zaken weer van de diversiteit in België, inclusief de houding tegenover mensen gekenmerkt door 
leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid of handicap.
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Slotwoord

De maatschappelijke veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. De wereld draait op volle 
toeren. Het hebben van een kritische geest is een onontbeerlijk goed geworden in deze complexe 
realiteit van de 21ste eeuw.

Als ACLVB trachten we onze afgevaardigden bij te staan en te helpen in het ontwikkelen hier-
van. Dit is echter geen opdracht die men kan zomaar starten, pauzeren of stopzetten. Als liberale 
vakbond trachten immers we het achterliggend idee van de kritische en zelf-rijpende geest uit te 
ademen in al ons doen en laten. In onze actie maar ook in onze tolerantie. 

Continue waakzaamheid is nodig. Zoals reeds vermeld, veranderen en evolueren in een constant 
evoluerende maatschappij ook vooroordelen en clichés. Denk maar aan de vluchtelingencrisis die 
in 2015 enorme proporties aan nam. Ook deze mensen zullen wellicht vaak op vooroordelen of 
clichés botsen. 

We zijn niet zo naïef om te denken dat door deze brochure de zes besproken vooroordelen en 
clichés de wereld zullen uitgeholpen worden. Wat we wel hebben gepoogd te doen, is om onze 
afgevaardigden via deze brochure een aanzet te geven om het debat rond deze zes unieke voor-
oordelen, die vaak terugkomen op de werkvloer en in de maatschappij in het algemeen, met 
kennis van zaken aan te gaan. Contacten met onze afgevaardigden tonen immers aan dat een 
adequaat antwoord op een vooroordeel nodig is op de werkvloer.

Om bijvoorbeeld ook eens het onderbouwde tegendeel te durven beweren in plaats van gemak-
kelijkheidshalve mee te knikken. Om alleszins een al te snelle stigmatisering van bepaalde ca-
tegorieën van personen tegen te gaan. Het opkomen voor anderen is immers een taak van een 
syndicaal afgevaardigde. 

Elke situatie is anders, elk levensverhaal heeft zijn eigen en uniek verloop. We moeten blijven wik-
ken en wegen. We moeten oordelen blijven vormen met kennis van zaken, zonder dat de mening 
op voorhand al wordt aangekondigd en aanvaard. Dat was de boodschap van Voltaire toen hij 
sprak over vooroordelen, en dat zal ook onze syndicale boodschap blijven. 



www.aclvb.be




