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1 INLEIDING
1,2 

In zijn brief van 28 november 2014 drukte de minister van Pensioenen, dhr. Bacquelaine, de 
wens uit dat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (CPH 2020-2040) haar 
werkzaamheden zou verderzetten en dat zij zich in het bijzonder zou buigen over drie meer 
gepreciseerde onderwerpen. Eén van deze onderwerpen betrof het ontwikkelen van 
reflecties met betrekking tot het begrip “zware beroepen” op een zodanige manier dat het 
Nationaal Pensioencomité, eens geïnstalleerd, het geleverde werk zou kunnen gebruiken om 
dit concept te objectiveren. Een andere vraag had betrekking op de notie deeltijds pensioen. 

In antwoord hierop specifieerde de CPH 2020-2040 dat dient vermeden te worden dat de 
CPH 2020-2040 zich in de plaats zou stellen van het sociaal overleg of concrete standpunten 
zou innemen die de sociale partners zouden kunnen beschouwen als een voorafname op het 
overleg dat zij eerst dienen te voeren met betrekking tot deze onderwerpen. Ook het rapport 
van de CPH 2020-2040 bevat al een gelijkaardige opmerking.3 

Dat in het bijzonder de invulling van een notie “zwaar beroep” een politiek beladen 
onderwerp is, wordt ook onderstreept door het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal 
statuut der zelfstandigen (ABC) in haar rapport van 27 November 2014: 

“Het Comité waarschuwt tot slot voor de moeilijke politieke discussies die zich 
aandienen om een lijst van zware beroepen op te stellen. Bij het opstellen van deze 
lijst zal men onder meer rekening moeten houden met het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel en mogelijke procedures voor het Grondwettelijk Hof.”4 

Het is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling om met deze bijlage, of de hoofdtekst, een 
voorafname te doen op dit sociaal overleg. Wel acht de CPH 2020-2040 het mogelijk om de 
verdere reflectie over dit onderwerp te stofferen en na te denken over de precieze wijze 
waarop zware beroepen en deeltijds pensioen een plaats vinden in de globale 
pensioenarchitectuur die de CPH 2020-2040 voorstelt. De voorliggende nota tracht dit werk 
te ondersteunen op basis van een internationale vergelijking van deze concepten. Op basis 
van informatie voor, voornamelijk, de huidige EU-lidstaten wordt nagegaan of een land een 
notie zwaar beroep of deeltijds pensioen heeft ingeschreven in zijn wetgeving en zo ja, hoe 
deze concepten werden ingevuld. 

In sectie twee van deze tekst focussen we op de notie zwaar beroep. In de derde sectie 
gaan we in op de notie deeltijds pensioen en enkele andere mogelijke kanalen voor 
vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt. In sectie 2 en 3 trachten we bij middel van het 

                                                           
1  Deze nota vormt een bijlage bij de nota Zware beroepen en deeltijds pensioen. Aanvullend advies 

van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Meer bepaald wordt in de hoofdtekst naar deze 
bijlage gerefereerd als bijlage II. 

2  Deze tekst kwam tot stand dankzij hulp van Johan Aertssen, Werner Buelen, Veerle De 
Maesschalck, Benjamin Dessy, Johan Janssens, Rober Mathieu, Hans Peeters, Muriel Rabau, Axel 
West Pedersen, Jan Vanthuyne, Greet Vermeylen, Koen Vleminckx, Wolfgang Schulz-Weidner en 
de landenvertegenwoordigers van het MISSOC netwerk. Zij zijn uiteraard niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van deze tekst. 

3  Zie CPH 2020-2040 (2014), p. 93, sectie 9.7. 
4  Zie ABC (2014), p. 16. 
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overzicht van de praktijk in de verschillende landen een aantal meer algemene conclusies te 
trekken. Voor bepaalde landen verdienen specifieke regelingen of aan de gang zijnde 
ontwikkelingen op het vlak van zware beroepen of deeltijds pensioen, bijzondere aandacht. 
Daarom behandelen we in sectie 4 een aantal landen afzonderlijk. 

Omdat het binnen het bemeten tijdsbestek niet mogelijk was om alle resterende vragen en 
mogelijke tegenstellingen tussen de verschillende geconsulteerde bronnen uit te klaren met 
de verschillende lidstaten, nemen we in deze tekst ook een vijfde sectie op met resterende 
vragen. 

2 ZWARE BEROEPEN IN EEN WETGEVEND KADER 

Op basis van zowel ad hoc bevragingen als bestaande bevragingsprocedures, worden een 
aantal vragen met betrekking tot de notie zwaar beroep beantwoord voor, voornamelijk, de 
huidige EU-lidstaten. De vragen die we trachten te beantwoorden zijn de volgende: 

1. Wordt een notie zwaar beroep opgenomen in de pensioenwetgeving? 

2. Zo ja, hoe wordt deze notie ingevuld? 

a. Meten van de aard van de job (beroep, werkplaats, risico, …) 

b. Meten van de duur van de job: hoeveel tijd in een job over welke periode (is 
het systeem gradueel of niet) 

3. Waarvoor kunnen prestaties zware arbeid gebruikt worden in de pensioenwetgeving? 
(a) vervroegde toegang tot het rustpensioen of (b) een verhoogd pensioenbedrag 

4. Zijn er andere plaatsen in de wetgeving waar een notie zwaar beroep gebruikt wordt? 

Bij het beantwoorden van de eerste vraag hebben we bovendien gefocust op de opname van 
de notie zwaar beroep in de algemene pensioenreglementering en dus niet op het bestaan 
van aparte stelsels voor bepaalde beroepsgroepen. Waar mogelijk wordt het bestaan van 
deze aparte stelsels wel vermeld. 

We merken ook op dat sommige landen in hun reglementering rond zware beroepen ook 
mensen met een aandoening of arbeidshandicap opnemen. Gelijke prestaties, in vergelijking 
met iemand zonder een aandoening, kunnen voor hen soms beschouwd worden als een 
“zwaar” beroep. Dit principe wordt bijvoorbeeld toegepast in Kroatië. Deze invalshoek 
hebben we niet opgenomen in het volgende overzicht.5 De onderzochte principes om een 
zwaar beroep in te vullen, zijn dus deze die worden toegepast om een zwaar beroep te 
omschrijven voor mensen zonder een aandoening of arbeidshandicap. 

De antwoorden op de voorgaande vragen zijn opgenomen in het xls bestand 
“BijlageII_ZwareBeroepenDeeltijds.xls”, meer bepaald in het werkblad 
“ZwareBeroepenSum”, lijnen 3 tot en met 8. 

                                                           
5  In de onderzochte bronnen was Kroatië overigens het enige land waarvoor deze mogelijkheid 

vermeld werd. Dit doet vermoeden dat arbeidshandicaps, die niet het gevolg zijn van de 
uitgeoefende job, zelden gecompenseerd worden via aangepaste leeftijds- of 
loopbaanvoorwaarden in de pensioenwetgeving. 



3 

 

In wat volgt bespreken we de informatie uit het werkblad “ZwareBeroepenSum”. Vermits de 
informatie in dit werkblad gebaseerd is op het beleid in, voornamelijk, andere EU-lidstaten 
en zelfs een puur nationale discussie beïnvloed kan worden door de Europese spelregels, 
beginnen we met het schetsen van de Europese beleidscontext (sectie 2.1). In sectie 2.2 
formuleren we een aantal bedenkingen die bij het beoordelen van de ingezamelde informatie 
in het achterhoofd moeten gehouden worden. Sectie 2.3 bevat een aantal conclusies op 
basis van het ingezamelde internationale vergelijkingsmateriaal. In sectie 2.4 lijsten we een 
aantal projecten op die momenteel lopen en die informatie over meerdere Europese landen 
met betrekking tot zware beroepen, trachten samen te brengen. 

2.1 DE EUROPESE BELEIDSCONTEXT 
Op Europees niveau is er geen specifieke wetgeving of beleid met betrekking tot de notie 
“zwaar werk”, maar dit onderwerp is wel nauw verbonden met materies inzake gezondheid 
en veiligheid op het werk.6 In verband met deze materies zijn er wel richtlijnen of 
documenten die het beleid van de lidstaten mee bepalen. Met name: 

1. De EU-richtlijn 89/391/EEC van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.7 In het kader van deze 
richtlijnen worden een reeks verplichtingen inzake preventie voor gezondheid op het 
werk gespecifieerd, maatregelen die de bescherming op het werk verhogen en 
richtlijnen om rekening te houden met de capaciteiten van de werknemer bij het 
toewijzen van een job. 

2. De strategie 2007-2012 inzake gezondheid en veiligheid op het werk.8 

3. Het Handvest van grondrechten van de Europese Unie bevat met artikel 31 ook een 
vermelding van rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en –voorwaarden. 
Onder punt 1 van dit artikel wordt, onder andere, vermeld dat iedere werknemer 
recht heeft op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden.9 

De invulling van het begrip zwaar beroep, en in het bijzonder de mogelijke weerslag ervan 
op het vervroegd pensioen, is ook nauw verbonden met het pensioendebat op Europees 
niveau. Hoewel de Europese Unie op het vlak van pensioenen geen wetgevende macht 
heeft, heeft ze in diverse documenten toch “guidelines” ontwikkeld om 
pensioenhervormingen in de EU te sturen. 

Ook op Europees niveau wordt het debat in belangrijke mate gestuurd door de observatie 
van demografische veranderingen en meer recent de financieel en economische crisis. Deze 
drukkingsfactoren hebben er mede voor gezorgd dat schema’s die vervroegde toegang tot 
het rustpensioen mogelijk maken, inclusief deze waar zware beroepen in het spel waren, in 

                                                           
6  Een aantal van de punten in deze sectie vormen een vrije vertaling van sectie II van 

Buelen (2014). 
7  Zie Eur-Lex (2015). 
8  Europese Commissie (2007). 
9  Zie EU (2010). 
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vraag gesteld werden.10 De grote lijnen van de EU pensioenstrategie werden vastgelegd op 
de Europese Raad in Stockholm in 2001. Meer recent publiceerde de Europese Commissie 
haar White Paper “on adequate, safe and sustainable pensions (February 2012)”. Specifiek 
met betrekking tot zware beroepen lijkt de Europese Commissie aan te bevelen dat in dit 
geval gezocht moet worden naar een andere betrekking, meer dan naar een compensatie via 
een vervroegde toegang tot het rustpensioen of een hoger pensioenrecht.11 

Ondanks het feit dat het begrip zwaar beroep opduikt in het Europese pensioendebat, 
bestaat er, voor zover bekend, in de documenten van de Europese Commissie of andere 
Europese organen geen definitie van zwaar werk die algemeen aanvaard wordt.12 

Een recente working paper van een vakorganisatie onderneemt, op basis van vergelijkend 
werk over 9 lidstaten, wel volgende poging: 

“Beroepen waar de werknemer gedurende een bepaalde tijdsperiode aan één of 
meerdere factoren wordt blootgesteld die een langdurige of zelfs onomkeerbaar 
effect hebben op zijn/haar gezondheid; deze factoren zijn gerelateerd aan fysieke 
beperkingen, psychosociale risico's, een agressieve fysieke omgeving, de werking van 
de organisatie en het werkregime, waaronder ploegendienst”.13 

Het lijkt in alle geval algemeen verworven dat zwaar werk een gevolg is van fysieke of 
mentale belasting, of een combinatie van beide, als gevolg van het uitgevoerde werk.14 

Het gebrek aan een algemeen geldende definitie komt ook tot uiting in de veelheid van 
termen die door verschillende landen gebruikt worden om naar dit onderwerp te verwijzen. 
We geven hierbij een greep uit de gebruikte termen: 

1. Health damaging working conditions (door Eurofound in een landenspecifieke 
bijdrage van Hongarije) 

2. Those who work in harsh conditions/Les personnes qui travaillent dans des conditions 
pénibles (ILO) 

3. Croatia does not have special retirement scheme for workers who work on arduous, 
hazardous or toxic jobs (Kroatië, rondvraag Permanente vertegenwoordiging) 

4. From 1.1.2013 the insured persons (men and women) employed in heavy and 
arduous occupations (Griekenland, rondvraag Permanente vertegenwoordiging) 

5. Workers subject to "heavy physical work" (Luxemburg, rondvraag Permanente 
vertegenwoordiging) 

                                                           
10  Zie SPC (2008). 
11  Zie Europese Commissie (2012), p. 11, “Pension reforms aimed at keeping people longer on the 

labour market also need to focus on removing unwarranted early retirement options which may 
apply to all employees or to specific professions. Workers in particularly arduous or hazardous jobs 
can be offered alternatives to early retirement, such as job mobility.” 

12  Het ontbreken van een algemeen aanvaarde definitie van wat een zwaar beroep is, wordt ook 
bevestigd door D’Addio (2011), p. 6 (sectie 3.1) en Zaidi and Whitehouse (2009), p. 6 (punt 8). 

13  Zie Buelen (2014), p. 6. 
14  Zie Buelen (2014), p. 6. 
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6. To persons who have performed work that poses a serious health hazard and under 
extreme conditions (Estland, rondvraag Permanente vertegenwoordiging) 

7. Professional activities, whose jobs are exceptionally arduous, dangerous, toxic or 
unhealthy nature and accuse high morbidity or mortality (Spanje, rondvraag 
Permanente vertegenwoordiging) 

8. People in hard or damaging occupations (Algemene sectie, Europese Commissie en 
SPC (2012), p. 18) 

9. Physically hard work or the so-called pension for ‘heavy labourers’ 
(Schwerarbeiterpension) (Oostenrijk, Country fiche, Europese Commissie en 
SPC (2012)) 

10. For example, low age requirements for those working in hard or hazardous working 
conditions will be abolished, because there are other compensation mechanisms. 
(Letland, Country fiche, Europese Commissie en SPC (2012)) 

11. Workers employed in “hard working conditions” (Frankrijk, Country fiche, Europese 
Commissie en SPC (2012)) 

12. Inspannend werk (lavori usuranti) (Italië , Eurofound bevraging) 

13. Inspannende baan (strenuous job) (Eurofound, Focus studie 16, Sustainable work: 
Toward better and longer working lives)15 

14. Is there a country definition of arduous work? (Eurofound, ad hoc bevraging van de 
lidstaten) 

2.2 WAARSCHUWING BIJ DE GEPRODUCEERDE TABEL 
De informatie die opgenomen is in het bestand “BijlageII_ZwareBeroepenDeeltijds.xls” werd 
samengebracht op basis van verschillende bronnen. Sommige van deze bronnen zamelen de 
geconsulteerde informatie in op een routinematige manier. Andere bronnen zijn ad hoc 
bevragingen over het betreffende onderwerp, die door anderen geïnitieerd werden bij de 
geconsulteerde lidstaten. 

Het niveau van de antwoorden en de verstrekte informatie kan daardoor verschillen van 
lidstaat tot lidstaat. Waar mogelijk werd er wel gedubbelcheckt met externe, publiek 
beschikbare, bronnen, maar deze aanpak leidt hoe dan ook tot een niet gebalanceerde 
behandeling van de verschillende landen. 

Deze snelle vergelijking van de landen stelt ons wel in staat om een aantal vermoedens te 
formuleren. 

Gegeven de gevolgde aanpak is het van belang om land per land aan te geven welke 
bronnen geconsulteerd werden. We nemen deze referenties op vanaf lijn 11 in het werkblad 
“ZwareBeroepenSum” van het bestand “BijlageII_ZwareBeroepenDeeltijds.xls”. De 
voornaamste bronnen zijn de volgende: 

                                                           
15  Zie Eurofound (2014). 
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1. Een ad hoc bevraging via de Permanente Vertegenwoordiging in de EU, gelanceerd 
door Hongarije (vraag: Can you give me some information on whether you have an 
early retirement scheme (or other preferential scheme) for workers performing 
"heavy physical work"? If so, could you give some very basic information on this 
scheme?). 

2. Een aantal zoekopdrachten in MISSOC.16 Het overzicht bevat daarom niet alleen 
gegevens van de 28 EU-lidstaten maar ook van de 3 landen uit de Europese 
Economische Ruimte (Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen) en van Zwitserland. 

3. Een ad hoc bevraging gelanceerd door Eurofound.17 (vraag: Is there a country 
definition of arduous work?). 

4. De landenspecifieke rapporten voor het ASISP netwerk (Analytical Support on the 
Socio Economic Impact of Social Protection Reforms).18 

5. De landenfiches van het Pension Adequacy Report (zie Europese Commissie en 
SPC (2012)).19 

6. Het SPC rapport van 2008 met betrekking tot “Promoting longer working lives 
through pension reforms, Second part, Early Exits from the labour market”.20 

7. Tot slot werden via het MISSOC netwerk nog een aantal bijkomende vragen gesteld 
met betrekking tot de gehanteerde notie zwaar werk. Deze vragen werden 
voorgelegd aan een groep van landen waarvoor bijkomende bevraging, op basis van 
de eerder ingezamelde informatie, wenselijk leek. Welke vragen precies gesteld 
werden en welke landen gecontacteerd werden, wordt toegelicht in bijlage 2 van 
deze nota (sectie 8.1). 

De volledige antwoorden op de ad hoc bevraging via de Permanente Vertegenwoordiging in 
de EU en Eurofound zijn opgenomen in het werkblad “ZwareBeroepenAddInfo” van het 
bestand “BijlageII_ZwareBeroepenDeeltijds.xls”. Dit werkblad bevat ook de referenties naar 
de mails met antwoorden op de vragen uit bijlage 2 (sectie 8.1) van deze nota, maar niet de 
antwoorden zelf.21 Het werkblad “DeeltijdsPensioen” van hetzelfde bestand bevat de 
resultaten van een aantal zoekopdrachten in MISSOC (de zoekopdracht zelf staat in kolom A 
van het betreffende werkblad). 

2.3 CONCLUSIES OP BASIS VAN EEN LANDENVERGELIJKING 
Het objectief was weliswaar om te kijken naar landen waarvoor de notie zwaar beroep werd 
ingebouwd in de algemene regeling voor niet arbeidsgehandicapten, hetzij door een 

                                                           
16  Zie MISSOC (2015). 
17  Zie Eurofound (2015). 
18  Zie ASISP (2015). 
19  Europese Commissie en SPC (2012). 
20  Zie SPC (2008). 
21  De antwoorden werden wel verwerkt in de voorliggende tekst, maar laten zich niet éénvoudig en 

overzichtelijk bundelen. Daarom werden in de xls file enkel referenties naar de mails met 
antwoorden opgenomen. De geïnteresseerde lezer kan deze antwoorden uiteraard ontvangen, mits 
verwijzing naar de gewenste mail. 
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verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd, hetzij door een verhoging van het 
pensioenrecht. 

Toch kan hier reeds vermeld worden dat de meeste landen aparte stelsels in het leven 
geroepen hebben voor specifieke beroepen of beroepsgroepen.22 Beroepsgroepen waarvoor 
dit vaak het geval is, zijn mijnwerkers, militairen, brandweerlui, politieagenten en piloten.23 
In landen waar voor deze beroepsgroepen geen apart stelsel gecreëerd werd, worden voor 
deze beroepen vaak afwijkende regels ingebouwd in de algemene regeling. 

In totaal vermelden slechts 13 van de 28 lidstaten een compensatie voor zware beroepen die 
ingebouwd is in het algemene pensioenstelsel.24 Daarnaast zijn er 9 landen die ergens in hun 
wetgeving een omschrijving van de notie zwaar beroep hebben opgenomen, hetzij in 
reglementen inzake gezondheid en veiligheid op het werk (vb. België), hetzij in de directe 
arbeidsreglementering om de werkgever eventueel te verplichten om een andere passende 
job te vinden (vb. Slowakije) of om een sociale zekerheidsuitkering, verschillend van een 
pensioen, toe te kennen (vb. België en Hongarije).25 Ten slotte zijn er 6 landen waarvoor er 
hetzij een nogal expliciete bevestiging is dat er nergens in de wetgeving een notie zwaar 
beroep gebruikt wordt of waarvoor er geen informatie met betrekking tot dit onderwerp 
verstrekt werd.26 Dat er niet expliciet naar een notie zwaar beroep verwezen wordt, wil 
overigens niet zeggen dat er voor deze landen geen vervroegde toegang tot het 
rustpensioen bestaat. Zo wordt deze mogelijkheid voor het Verenigd Koninkrijk wel expliciet 
vermeld, maar zonder opgave van de precieze voorwaarden. Voorwaarden die vermoedelijk 
dus geen rekening houden met de zwaarte van het beroep. 

Veel landen lijken in het verleden gewerkt te hebben met een lijst van beroepen en 
werkplaatsen die voor compensatie in aanmerking kwamen. Specifiek voor de voormalige 
Oostbloklanden kan verwezen worden naar de lijst van beroepen en posities in 
ondernemingen, sectoren en werkplaatsen die goedgekeurd werd door de raad van ministers 
van de Sovjetunie Nr. 1173 op 22 augustus 1956. Er lijkt intussen een dubbele beweging aan 
de gang: 

1. Een aantal landen verwijst expliciet naar aan de gang zijnde hervorming waar het 
principe van de beroepenlijsten verlaten wordt (Polen, Letland en Roemenië) en er 
meer gestreefd wordt naar de identificatie van risicofactoren. Blootstelling aan deze 
risicofactoren gedurende een bepaalde periode of een bepaald energieverbruik 
gedurende een bepaalde periode (uitgedrukt in kilojoule (sic)) impliceren dat een 
zwaar beroep wordt uitgeoefend. Ook Frankrijk en Oostenrijk werken momenteel op 
basis van een benadering met risicofactoren. 

                                                           
22  Een overzicht dat zowel de aparte stelsels als de voorzieningen in de algemene 

pensioenreglementering tracht te overschouwen, is Zaidi and Whitehouse (2009). 
23  Europese Commissie en SPC (2012), p. 15-16. 
24  Het gaat om Oostenrijk, Kroatië, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Polen, 

Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje. 
25  Het gaat om België, Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Slowakije, Zweden, 

Nederland. 
26  Het gaat om Bulgarije, Denemarken, Finland, Ierland, Malta, Verenigd Koninkrijk. 
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2. In een aantal van deze landen wordt de psychische belasting van de activiteit 
vermeld. Zo spreekt men in Polen van “verantwoordelijkheden die een psychofysische 
paraatheid vereisen”. In Frankrijk worden criteria ontwikkeld om zowel de fysieke als 
de psychische belasting te meten. In Oostenrijk kan het verstrekken van bepaalde 
zorgtaken aan mensen met speciale zorg, zoals palliatieve verpleegkunde, resulteren 
in de erkenning van een zwaar beroep. Maar het kwantificeren van fysiek belastende 
aspecten blijft wel dominant terugkomen voor de voorzieningen voor zware arbeid 
die geïntegreerd worden in de pensioenreglementering.27 

Los van de geschetste omslag, lijken deze hervormingen in veel gevallen ook een 
verstrenging te impliceren van het gebruik van het concept “zwaar beroep” in de 
pensioenwetgeving. Landen waar deze verstrenging expliciet vermeld wordt zijn Polen, 
Hongarije, Letland en Griekenland. In Polen, Hongarije en Letland lijkt deze verstrenging er 
te komen om de vervroegde uittrede uit de arbeidsmarkt af te remmen. Griekenland verwijst 
voor deze verstrenging expliciet naar het memorandum dat werd afgesloten tussen 
Griekenland, de EU en IMF. Hongarije en Letland vermelden wel dat deze verstrenging 
gepaard gaat met de creatie van een nieuw recht, dat op actieve leeftijd, de prestaties in 
een zwaar beroep financieel tracht te compenseren. 

De omslag naar de identificatie van risicofactoren en de meting van deze risico’s lijkt er ook 
voor te zorgen dat de toepassing van eventuele compensaties voor blootstelling aan een 
risico meer individu-specifiek wordt in plaats van de vroegere toepassing van deze 
compensaties voor een hele beroepsgroep, vaak in de vorm van een apart daarvoor 
gecreëerd stelsel. 

Indien de compensatie voor een zwaar beroep al wordt ingebouwd in de algemene 
rustpensioenregeling, neemt ze meestal de vorm aan van een verlaging van de 
standaardleeftijd die toegang tot het rustpensioen verleent.28 

Deze leeftijdscompensaties worden in de verschillende bronnen meestal expliciet vermeld. 
Voor wat de hoogte van het recht betreft, leert de MISSOC zoekopdracht “factoren die de 
hoogte van het recht beïnvloeden”, dat er geen enkel land is waar een zwaar beroep een rol 
zou spelen. Dit beeld dient echter genuanceerd te worden op basis van de meer gerichte 
bevragingen van de lidstaten. Zo meldt Kroatië inderdaad expliciet dat er in de 
standaardregeling geen invloed is op de hoogte van het recht, maar wel in speciale stelsels 
zoals bij de politie. In andere landen, zoals Estland, kunnen prestaties in een zwaar beroep 
de hoogte van het recht zeker wel beïnvloeden. 

De meeste landen vermelden ook geen aanpassing van de eventuele actuariële 
correctiecoëfficiënten. Spanje en Oostenrijk doen dit wel. Spanje meldt dat voor bepaalde 

                                                           
27  Deze conclusie wordt ook bevestigd door de landen die in het kader van het MISSOC netwerk 

afzonderlijk bevraagd werden over de criteria die ze gebruiken om een invulling te geven aan het 
begrip zware arbeid (vragen zie bijlage 2 van deze nota, sectie 8.1). 

28  Deze conclusie wordt ook bevestigd door D’Addio (2011), p. 7 (punt 12), Zaidi and 
Whitehouse (2009), p. 17 (punt 47) en de aparte MISSOC bevraging (vragen zie bijlage 2 van deze 
nota, sectie 8.1). 
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zware beroepsgroepen helemaal geen actuariële correctie wordt toegepast. In Oostenrijk 
wordt de actuariële correctie verlaagd in geval van prestaties in een zwaar beroep. 

De meeste compensaties voor zware beroepen lijken ook een zeer discretionair karakter te 
hebben. Het recht wordt enkel toegankelijk na een zeer lange prestatieperiode. 
Uitzonderingen op deze regel kan men terugvinden in Kroatië, Cyprus, Frankrijk en Slovenië. 
In Cyprus wordt in sommige gevallen de standaardleeftijd verlaagd met 1 maand vanaf 5 
gepresteerde maanden in een zwaar beroep. In Frankrijk worden de extra punten die 
opgebouwd worden als gevolg van prestaties in een zwaar beroep, zelfs toegekend op 
kwartaalbasis. Voor Slovenië dient dan weer vermeld te worden dat de compensatie voor 
een zwaar beroep gebeurt via een verplicht door de werkgever op te bouwen aanvullend 
pensioen.29 

Weinig landen zeggen expliciet hoe ze hun criteria hebben opgesteld. Spanje verwijst naar 
het feit dat een beroep pas in aanmerking kan komen om erkend te worden als zwaar 
beroep, als er voorafgaandelijke studies zijn uitgevoerd die, toegepast op de hele 
beroepsgroep, indicaties opleveren van een verhoogde morbiditeit of mortaliteit. 

De motieven waarom bepaalde compensaties voorzien worden, hetzij via een aangepast 
pensioenstelsel voor een beroepsgroep, hetzij via aangepaste regels in de algemene 
regeling, lijken wel gemeenschappelijk over de bestudeerde landen.30 Drie belangrijke 
motieven komen bovendrijven:31 

1. Het uitoefenen van de job heeft een invloed op de levensverwachting in goede 
gezondheid. De job is inherent gevaarlijk of zorgt er voor dat door de langdurige 
uitoefening de levensverwachting reduceert of de kwaliteit van de gezondheid daalt, 
zoals bij mijnwerkers, personen die met gevaarlijke stoffen werken, mensen die 
repetitief werk doen of werken onder extreme omstandigheden. 

2. De job kan maar tot een bepaalde leeftijd op een kwaliteitsvolle manier worden 
uitgevoerd, zoals bij piloten. 

3. Culturele factoren, zoals voor stierenvechters, muzikanten of acrobaten. 

Er bestaan echter ook andere mogelijkheden om bepaalde van deze risico’s te compenseren 
zoals a) ingrepen in de gezondheids- en arbeidswetgeving, b) loonvoordelen of c) de creatie 
van een aangepast sociaal zekerheidsstelsel op actieve leeftijd. 

Waarom precies voor een compensatie in de pensioenwetgeving gekozen wordt is niet altijd 
duidelijk. Voor sommige beroepen is dit allicht zo omdat ze als risicovol bestempeld werden 
op het moment dat het pensioensysteem ontwikkeld werd32 en de andere 
compensatiemogelijkheden op dat moment niet of minder ontwikkeld waren. Dat bepaalde 
compensaties een historische grond hebben en niet mee verdwijnen met het verdwijnen van 

                                                           
29  Zie de mail met Subject: TR: Question on the notion of "arduous jobs" within pension legislation en 

Time : 23/03/2015 11:07:30. 
30  Dit wil overigens niet zeggen dat de praktische conclusies die landen daar aan verbinden gelijk zijn, 

want de beroepen die uiteindelijk worden aangeduid durven wel te verschillen over landen. 
31  Zaidi and Whitehouse (2009), p. 8 (punt 17) en p. 14. 
32  Zaidi and Whitehouse (2009), p. 8 (punt 17). 
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het bijhorende risico is in alle geval zo. Zo kregen spoorwegarbeiders kort na de eerste 
wereldoorlog in Frankrijk een leeftijdsverlaging voor de opname van hun rustpensioen 
omwille van de mogelijke schadelijke gevolgen van het inademen van as. Met de introductie 
van de elektrische treinen verdween dit risico maar is de verlaagde leeftijdsvoorwaarde wel 
blijven bestaan.33 

2.4 LOPENDE INTERNATIONALE PROJECTEN MET BETREKKING TOT ZWARE 

BEROEPEN 
Het European Social Insurance Platform (ESIP)34 organiseert momenteel een bevraging rond 
het begrip “Hard Jobs” bij haar leden. De vragenlijst die voor deze bevraging gebruikt wordt, 
is opgenomen in bijlage 1 bij deze nota. Er is geen concrete timing voorzien om op basis van 
dit materiaal ook een rapport neer te leggen. Vermoedelijk zullen de fiches die per land een 
antwoord vormen op de vragenlijst in bijlage, wel publiek gemaakt worden, maar ook met 
betrekking tot deze publicatie wordt geen concrete datum voorop gesteld.35 

Eurofound36 werkt momenteel aan een rapport rond mogelijkheden van heroriëntatie van 
loopbanen bij de EU-lidstaten. In het kader van dit rapport hebben ze bij de lidstaten ook de 
geldende nationale definitie van zware beroepen opgevraagd. De antwoorden op deze 
bevraging zijn opgenomen in het werkblad “ZwareBeroepenAddInfo” van het bestand 
“BijlageII_ZwareBeroepenDeeltijds.xls”.37 

De European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)38 organiseert momenteel 
een bevraging bij 9 EU-lidstaten om op basis van veldwerk de belasting van 6 verschillende 
betrekkingen in kaart te brengen. De personen die ondervraagd werden, zijn: a) een 
bandwerker in de vleesverwerkende nijverheid, b) een buschauffeur actief in de publieke 
transportsector, c) een bejaardenhelper, d) een ijzergieter, e) een vloerlegger en f) een 
persoon werkend in een distributiebedrijf (type Amazon). De betrachting was om informatie 
in te zamelen voor volgende landen: a) België, b) Oostenrijk, c) Denemarken, d) Frankrijk, e) 
Duitsland, f) Italië, g) Polen, h) Roemenië en i) Spanje. 

3 DEELTIJDS PENSIOEN EN ANDERE UITTREDEKANALEN 

VOORAFGAAND AAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD 

In deze sectie gebruiken we een aantal direct toegankelijke bronnen om een overzicht te 
maken van een aantal eigenschappen van voorzieningen inzake deeltijds pensioen en andere 
mogelijkheden om uit de arbeidsmarkt te treden, voorafgaand aan de wettelijke 
pensioenleeftijd. De basisbron voor dit overzicht, zijn opnieuw de gegevens uit MISSOC.39 Op 
basis van MISSOC werden een aantal zoekopdrachten gelanceerd, met name de volgende: 

                                                           
33  Zaidi and Whitehouse (2009), p. 11 (punt 36). 
34  Zie ESIP (2015). 
35  Schulz-Weidner (2015). 
36  Zie Eurofound (2015). 
37  Vermeylen (2015a). 
38  Zie EFBWW (2015a). 
39  Zie MISSOC (2015). 
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1. Bestaat in het pensioensysteem van uw land de mogelijkheid om een pensioen op 
een bepaald moment in de tijd slechts gedeeltelijk op te nemen? 

2. Bestaat in het pensioensysteem van uw land de mogelijkheid om reeds op pensioen 
te gaan, voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd en zo ja, vanaf welke leeftijd 
is het mogelijk om een pensioen vervroegd op te nemen? 

3. Gedurende welke periode kan in uw land een invaliditeitsuitkering uitbetaald worden? 

4. Gedurende welke periode kan in uw land een uitkering als uitkeringsgerechtigde 
werkloze uitbetaald worden? 

5. Laat het pensioensysteem in uw land toe dat uitbetaalde pensioenrechten 
gecombineerd worden met inkomen uit arbeid? 

De antwoorden op de voorgaande vragen worden samengebracht in het xls bestand 
(“BijlageII_ZwareBeroepenDeeltijds.xls”). In kolom A van het werkblad “DeeltijdsPensioen” 
worden de bovenstaande vragen in het Engels opgenomen. In dezelfde lijn, volgt over de 
kolommen het antwoord per land (de naam van ieder land is opgenomen in lijn 4 van dit 
werkblad). 

Via het MISSOC netwerk werden nog een aantal bijkomende vragen gesteld met betrekking 
tot de notie deeltijds pensioen. Deze vragen werden voorgelegd aan een groep van landen 
waarvoor bijkomende bevraging, op basis van de eerder ingezamelde informatie, wenselijk 
leek. Welke vragen precies gesteld werden en welke landen gecontacteerd werden, wordt 
toegelicht in bijlage 2 van deze nota (sectie 8.2). 

Het werkblad “ZwareBeroepenAddInfo” van het bestand 
“BijlageII_ZwareBeroepenDeeltijds.xls” bevat de referenties naar de mails met antwoorden 
op de vragen uit bijlage 2 (sectie 8.2) van deze nota, maar niet de antwoorden zelf.40 

In wat volgt presenteren we een aantal conclusies op basis van dit materiaal. 

3.1 BESTAAT ER EEN REGELING DEELTIJDS PENSIOEN EN KAN JE DIT 

DEELTIJDS PENSIOEN OPNEMEN VOOR DE LEEFTIJD VAN HET 

VERVROEGD PENSIOEN? 
Op basis van de directe bevraging inzake een deeltijds pensioen, zijn er 9 landen die 
aangeven over een dergelijk systeem te beschikken. In de modaliteiten wordt niet vermeld 
of je het deeltijds pensioen ook kan opnemen voor de leeftijd waarop je voldoet aan de 
voorwaarden van het vervroegd pensioen. De vergelijking van de voorwaarden deeltijds en 
vervroegd pensioen leert het volgende: 

1. Er zijn twee landen waar deeltijds pensioen mogelijk is maar waar geen vervoegd 
pensioen mogelijk is (Denemarken en Finland). 

                                                           
40  De antwoorden werden wel verwerkt in de voorliggende tekst, maar laten zich niet éénvoudig en 

overzichtelijk bundelen. Daarom werden in de xls file enkel referenties naar de mails met 
antwoorden opgenomen. De geïnteresseerde lezer kan deze antwoorden uiteraard ontvangen, mits 
verwijzing naar de gewenste mail. 
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2. Er zijn zeven landen die tegelijk een schema deeltijds pensioen als voorzieningen 
voor vervroegd pensioen hebben. 

a. Van die zeven landen zijn er slechts drie die expliciet een leeftijdsvoorwaarde 
mee opnemen in zowel hun gegevens over het deeltijds pensioen als bij de 
voorwaarden voor het vervroegd pensioen. Het gaat om Frankrijk, Slovenië en 
Spanje. 

b. In Slovenië kan je het deeltijds pensioen niet opnemen voor de leeftijd 
waarop je voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen. 

c. In Frankrijk en Spanje worden deeltijds pensioen en vervroegd pensioen 
geregeld via afzonderlijke regels en is het niet uitgesloten dat een deeltijds 
pensioen kan opgenomen worden alvorens men voldoet aan de voorwaarden 
voor een vervroegd pensioen. 

d. Voor Duitsland en Noorwegen leert navraag dat deze leeftijdsvoorwaarden 
voor beide stelsels er wel degelijk zijn. De voorwaarden voor beide stelsels 
zijn telkens dezelfde, in de zin dat een vervroegd pensioen een opname is van 
een deeltijds pensioen aan 100%. 

e. In Duitsland, Frankrijk, Spanje en Slovenië hangt het aandeel deeltijds 
pensioen dat kan opgenomen worden wel af van het feit of er wordt verder 
gewerkt en zo ja, met welk aandeel van een voltijds equivalent er wordt 
verder gewerkt. Dergelijke arbeidsvoorwaarden gelden niet in Noorwegen, 
Finland en Zweden. 

3. In alle landen die een deeltijds pensioen toelaten, lijkt het bedrag berekend te 
worden als een fractie van het volledige pensioenrecht op het moment dat men 
voldoet aan de voorwaarden voor de opname van het deeltijds pensioen (a full 
pension). Het is dus niet zo dat een vooropgesteld aantal tijdsvakken gedurende 
dewelke werd bijgedragen, geconverteerd worden in een pensioenrecht. 

4. Zwitserland geeft aan geen systeem van deeltijds pensioen te hebben. Er bestaat 
twijfel over het feit of dit correct is. 

3.2 IS HET MOGELIJK DE ARBEIDSMARKT TE VERLATEN VIA EEN SCHEMA 

INVALIDITEIT OF VOLLEDIGE WERKLOOSHEID VOOR DE 

PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD? 
1. De opname van een deeltijds pensioen wordt mede beïnvloed door het bestaan van 

alternatieve uitwijkmogelijkheden. We bekijken twee alternatieve schema’s, op basis 
van het vermoeden dat het hier om de belangrijkste uitwijkmogelijkheden gaat, met 
name invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen als uitkeringsgerechtigde volledige 
werkloze. 

2. Bijna alle landen verwijzen in hun uiteenzetting over de voorwaarden voor een 
invaliditeitsuitkering expliciet naar de wettelijke pensioenleeftijd. 
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a. Vanaf het moment van ingang tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kunnen 
gerechtigden de invaliditeitsuitkering opnemen. 

b. In veel gevallen lijkt er een automatische omzetting te gebeuren en wordt de 
uitkering vervangen door een rustpensioen. In sommige landen blijft men de 
uitkering ook gewoon doorbetalen maar wordt het rustpensioen residuair 
berekend. 

3. Bijna alle landen, met uitzondering van België, werken met een duidelijk gelimiteerde 
periode gedurende dewelke de werkloosheidsuitkeringen worden uitbetaald. Wel valt 
op te merken dat er twee landen zijn die vermelden dat voor oudere werklozen die 
dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd zijn en van wie de “normale” periode 
verstreken is, er een verlenging van de werkloosheidsperiode is tot en met de 
pensioengerechtigde leeftijd (Litouwen en Spanje). 

3.3 IS HET MOGELIJK PENSIOENRECHTEN TE COMBINEREN MET EEN 

INKOMEN UIT ARBEID? 
1. De meeste landen vermelden dat ze een volledige cumul toelaten met het 

rustpensioen (i.e. geen beperking van “het” rustpensioen), vanaf dat de gerechtigde 
de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft. Sommige landen vullen dit aan door te 
stellen dat het om een volledig rustpensioen moet gaan. 

2. Landen die expliciet regels vermelden voor de reductie van het rustpensioen zijn: 
België, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Portugal, Spanje en Nederland. 

4 LANDENSPECIFIEKE OPMERKINGEN 

4.1 BELGIË 
4.1.1 PENSIOENEN VAN WERKNEMERS 

In de Belgische reglementering inzake de pensioenen van werknemers is geen notie “zwaar 
werk” of “zwaar beroep” opgenomen. Voor werknemers kan wel opgemerkt worden dat er 
een concept “zwaar beroep” opgenomen is in de Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nr. 103. 
Voor de concrete invulling van dit concept wordt in deze CAO’s vooral gefocust op de 
omschrijving van wisselende ploegenarbeid, nachtarbeid en onderbroken arbeid. Volgende 
omschrijvingen worden in dit verband gehanteerd in CAO Nr. 103: 

1. “Het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee 
ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud 
als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een 
onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping 
meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer 
van ploegen alterneert; 

2. Het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in 
dagprestaties waarvan de begintijd en eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met 
een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur. 
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3. Het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve 
arbeidsovereen-komst nr. 46 van 23 maart 1990.” 

Artikel 1 van CAO Nr. 46 gaat als volgt: 

“Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die zij 
gewoonlijk tewerkstellen in arbeidsregelingen met prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met 
uitsluiting van: 

1. de werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur; 

2. de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur. 

Van het toepassingsgebied van deze overeenkomst zijn eveneens uitgesloten: 

1. de personen die werkzaam zijn in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen 
bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het 
uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd; 

2. het varend personeel van de visserijbedrijven en van de koopvaardij alsmede het 
varend personeel tewerkgesteld aan werken van vervoer in de lucht.” 

De invulling van de notie “zwaar beroep” in CAO Nr. 103 is tot stand gekomen op basis van 
sociaal overleg dat georganiseerd werd in het verlengde van het Generatiepact in het 
algemeen en de concretisering van de toegangsvoorwaarden tot het Stelsel van 
Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT, voorheen brugpensioen) in het bijzonder.41 Vermits 
de standpunten van de verschillende partners, naar de aanloop van het hier geciteerde SWT-
compromis, niet publiek beschikbaar zijn, gaan we niet dieper in op het toen gevoerde 
debat. 

Naast het geciteerde sociale overleg met het oog op de concretisering van de 
toegangsvoorwaarden tot het SWT, kunnen er wel minstens twee andere moment in de 
Belgische geschiedenis geduid worden waarop, ten gronde, gediscussieerd werd over een 
eventuele wettelijke verankering van het begrip “zwaar beroep” in de pensioenwetgeving. 

Ten eerste kan verwezen worden naar de discussie die plaatsvond in de schoot van de 
Studiecommissie inzake rust- en overlevingspensioenen, opgericht bij Koninklijk Besluit van 
23 maart 1962. Het verslag ter zake werd neergelegd in december 1967 en gepubliceerd in 
het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid van 1968.42 

In de toenmalige Studiecommissie werd de mening geopperd dat de kwestie van zware, 
ongezonde en lastige beroepen niet enkel een pensioenprobleem is, doch dat voor veel 
gevallen een oplossing kan gevonden worden door van werk te veranderen (p. 1202). Verder 
valt op dat de Studiecommissie in haar denken over zware beroepen vooral “de vroegtijdige 
aftakeling van de fysische gaafheid van de werknemers in de uitoefening van hun beroep” 
voor ogen heeft (p. 1223). 

                                                           
41  Naast de reeds geciteerde zware arbeidstijdregelingen kan men individueel ook toegang krijgen tot 

het SWT om medische redenen. Zie in dat verband CAO’s 105 en 106. 
42  Zie concreet Basyn (1968), p. 1170-1237. 
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De Studiecommissie in haar geheel besloot volgende punten met betrekking tot dit 
onderwerp (p. 1202 en 1203): 

1. Ze ging akkoord dat voor sommige zware, ongezonde en lastige beroepen een stelsel 
van vervroegd pensioen zou kunnen ingevoerd worden. 

2. Deze vervroegde pensioengerechtigde leeftijd zou echter niet absoluut zijn, in die zin 
dat de betrokkenen die na medisch onderzoek nog geschikt blijken, zouden mogen 
blijven verder werken. 

3. Voor het opstellen van de lijst der beroepen zou men zich kunnen inspireren op de 
lijst van de beroepsziekten. De paritaire comités zouden deze lijst kunnen aanvullen. 

De praktische relevantie van het voorstel onder punt 3 wordt in bijlage van het verslag 
evenwel in twijfel getrokken vermits in de periode 1959-1963, slechts een zeer beperkt 
aantal beroepsziekten geobserveerd werden. Het ging voornamelijk om stoflong 
(pneumoconiosis), loodvergiftiging (saturnisme) en het werken met vluchtige hydrocarbures 
(petroleum, benzine, enz …) (p. 1225). 

Deze korte historische zijsprong illustreert onder andere dat het denken over een zwaar 
beroep een evoluerend gegeven is. Niet alleen omwille van de sterke klemtoon op de fysieke 
eigenschappen van werk in de jaren 1960, maar ook omdat, bijvoorbeeld de hoger 
geciteerde beroepsziekten intussen minder en minder voor komen. Zo maakten alle 
aandoeningen aan het ademhalingssysteem, in 2013, nog minder dan 10% van het totaal 
aantal eerste aanvragen voor de erkenning van een beroepsziekte uit.43 Voor de jaren 1960 
zijn geen cijfers over de eerste aanvragen naar aandoening beschikbaar, maar in die periode 
werd wel telkens meer dan 80% van de uitgaven aan beroepsziekten, gespendeerd aan 
vergoedingen voor stoflong.44 

Het feit dat de concrete invulling van wat een zwaar beroep is, een evoluerend gegeven is, 
noopt er toe dat de erkenning best gebeurt op het moment van de prestatie. 

Ten tweede kan verwezen worden naar de Memorie van toelichting bij het ontwerp van wet 
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid en de bespreking ervan in de 
Belgische Senaat op 25 augustus 1980.45 Dit document vermeldt bij artikel 9 van die wet het 
volgende: “een vervroegde pensionering zonder nadeel voor de betrokkene moet eveneens 
voorzien worden indien die sociaal verzekerde een beroep of een taak heeft uitgeoefend die 
als bijzonder zwaar, ruw, ongezond wordt erkend”. Er werd niet verder onderzocht in welke 
mate deze omschrijving van zwaar, ruw of ongezond werk, later ook geconcretiseerd werd. 

                                                           
43  Zie jaarverslag van het FBZ (2013), p. 48. Dit neemt overigens niet weg dat er vandaag de dag in 

totaal nog ongeveer 15.000 mensen zijn die door het FBZ vergoed worden omdat ze kampen met 
een stoflong (zie FBZ(2015)). 

44  Zie FOD SZ(1973), p. 185-186. Er kan in dit verband overigens op gewezen worden dat het FBZ op 
24 december 1963 precies werd opgericht om het toenemend aantal mijnwerkers te vergoeden die 
aangetast waren door pneumoconiose (stoflong) (zie FBZ (2013), p. 10) 

45  Zie Sentaat (1980), p. 14. 
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4.1.2 AMBTENARENPENSIOENEN 

Voor wat de publieke sector betreft, omschrijft de wet van 12 augustus 2000 houdende 
sociale, budgettaire en andere bepalingen wat een “belastende functie” is (zie Art. 4). Dit is 

“de functie die wegens haar aard of van de omstandigheden waarin zij wordt 
uitgeoefend, psychisch of fysisch bijzonder zwaar en vermoeiend is om gedurende 
veel jaren te worden uitgeoefend.” 

Deze omschrijving kwam tot stand om het complement voor een belastende functie te 
kunnen toekennen. Art 3 van diezelfde wet specifieert de voorwaarden die moeten vervuld 
zijn om het complement voor een belastende functie te kunnen genieten alsook de 
berekeningswijze ervan. De memorie van toelichting bij deze wet specifieert met betrekking 
tot artikel 3, onder andere, het volgende:46 

“Het doel van de maatregel is de personeelsleden aan te sporen hun belastende 
functie verder te blijven uitoefenen. Daartoe wordt een pensioen-complement 
ingesteld ten voordele van personen die diensten hebben gepresteerd in een 
belastende functie in de openbare sector. Voor personeelsleden die dergelijke 
diensten gedurende iets meer dan 35 jaar hebben gepresteerd, zal dit complement 
het mogelijk maken, vanaf de leeftijd van 60 jaar, een rustpensioen te verkrijgen dat 
gelijk is aan het relatief maximum van 3/4 van de referentiewedde. Op basis van de 
huidige wetgeving wordt het relatief maximum bereikt na 45 jaar dienst indien het 
voor de berekening van het pensioen in aanmerking genomen tantième 1/60 is 
(45/60 = 75 %), na 41,25 jaar dienst indien het tantième 1/55 is (41,25/55 = 75 %) 
en na 37,5 jaar indien het tantième1/50 is (37,5/50 = 75 %). Dankzij het pensioen-
complement toegekend voor de uitoefening van een belastende functie, zal dit 
maximum kunnen worden bereikt na 35,25 jaar werkelijke diensten in een dergelijke 
functie (35,25/47 = 75 %). Dit pensioencomplement zal slechts worden toegekend 
voor de werkelijk in een belastende functie gepresteerde diensten en enkel aan 
personeelsleden die de volgende twee voorwaarden vervullen: 

— ten minste 35 jaar tellen die in aanmerking komen voor de berekening van 
een of meerdere pensioenen toegekend krachtens een Belgische, 
buitenlandse of internationale wetgeving; 

— gedurende ten minste 10 — al dan niet opeenvolgende jaren een belastende 
functie in de openbare sector hebben uitgeoefend tijdens de periode 
begrepen tussen hun 49e verjaardag en de ingangsdatum van hun pensioen.” 

Artikel 4 van deze wet verleent aan de Koning de bevoegdheid om te bepalen welke functies 
als belastend in de zin van deze wet worden beschouwd. De concrete invulling van de lijst 
met functies die aan deze voorwaarden voldoen, is tot nog toe niet gebeurd. 

Wel is er in de praktijk een toename geweest van de verlofregelingen voorafgaand aan de 
oppensioenstelling. Deze veelheid aan uittredeopties heeft, vanuit praktisch oogpunt, de 

                                                           
46  Zie Kamer (2000). 



17 

 

noodzaak aan een aparte regeling inzake belastende functies, misschien uitgehold.47 De 
doorzichtigheid van het pensioenstelsel der ambtenaren is hierdoor echter zeker niet 
toegenomen. 

In verband met dit laatste punt kan opgemerkt worden dat de Pensioendienst voor de 
overheidssector (PDOS) in 2012 een inventaris gemaakt heeft van de onderscheiden 
verloven voorafgaand aan de pensionering die bij alle overheden en overheidsinstellingen 
bestonden op het moment van de pensioenhervorming van december 2011. We nemen hun 
werk over in het xls bestand “BijlageII_ZwareBeroepenDeeltijds.xls”, meer bepaald in het 
werkblad “F12 TABEL Dispo-VVAP”. Het gaat om de letterlijke weergave van een tweetalig 
intern werkdocument dat niet voor publicatie bestemd was. 

De PDOS heeft deze informatie samengebracht om te onderzoeken voor welke verlofstelsels 
een bijzondere overgangsmaatregel48 inzake toegang tot het pensioenrecht moest voorzien 
worden bij het verhogen van de pensioenvoorwaarden (leeftijd en loopbaanduur). De drie 
criteria die werden  gebruikt voor de selectie van de verlofregelingen die in aanmerking 
kwamen voor een dergelijke overgangsbepaling  waren de volgende: 

1. de situatie moest de opruststelling onmiddellijk voorafgaan, 

2. de vermindering of de stopzetting van de activiteiten moest onomkeerbaar zijn en 

3. tijdens de afwezigheid moest de bezoldiging of een wachtgeld behouden worden. 

Dit materiaal is het resultaat van een onderzoek van meer dan 1.000 statuten en heeft de 
PDOS meerdere manmaanden werk gekost. Dit werk werd door de PDOS overgemaakt aan 
de regering Di Rupo I en is achteraf uitgemond in het KB van 20 september 2012 (Staatsblad 
27 september) tot uitvoering van artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen. De drie hiervoor geciteerde selectiecriteria werden in het 
verslag aan de Koning hernomen. 

Deze verschillende uitstapregelingen behoren tot de bevoegdheid van de respectieve 
overheidswerkgevers. Deze werkgevers situeren zich qua bevoegdheid vaak niet op het 
federale niveau, waar de pensioenwetgever zich situeert en bovendien is tussen deze 
werkgevers geen gecoördineerd overleg. De CPH 2020-2040 haalde daarom in haar rapport 
reeds aan dat er voor wat de publieke sector betreft een geëigende overlegformule tot stand 
moet worden gebracht.49 

                                                           
47  Dit neemt niet weg dat het uitblijven van de in art 4 van de wet van 12 augustus 2000 bedoelde 

lijst, soms wordt aangegrepen om de berekening van het ambtenarenpensioen te betwisten (zie 
p. 6 van Stevens (2014)). 

48 Deze verlofstelsels hanteerden immers de vaste pensioneringsdatum van 60 jaar waarop de 
betrokkene ambtshalve op rust werd gesteld. Het risico bestond door de pensioenhervorming dat 
de datum van opruststelling (= verbreken van de statutaire relatie i.c. op de leeftijd van 60 jaar) 
en de datum van oppensioenstelling (= datum waarop de pensioenvoorwaarden effectief worden 
vervuld) niet met elkaar in overeenstemming zouden zijn met inkomensverlies tot gevolg. Sedert 
de pensioenhervorming gebruikt men in de verlofregelingen geen vaste pensioneringsdatum meer 
maar een variabele die individueel berekend wordt op basis van de pensioenreglementering (= 
zogenaamde P-datum). 

49  Zie CPH 2020-2040 (2014), p. 9, sectie 1.8. 



18 

 

4.1.3 PENSIOENEN VAN ZELFSTANDIGEN 

Ook in het pensioenstelsel der zelfstandigen is momenteel geen notie zwaar beroep 
verwerkt. 

Het ABC neemt in haar rapport van 27 November 2014 wel kennis van het voorstel in het 
regeerakkoord om specifieke pensioenmaatregelen te treffen voor zware beroepen. Het ABC 
gaat ervan uit dat werknemers en zelfstandigen daarbij op een gelijkaardige manier zullen 
worden behandeld. Het ABC hoopt wel dat de maatregelen beperkt zullen worden opgevat.50 

Allicht zal er bij de invulling van deze notie een andere werkwijze moeten gevolgd worden 
dan bij de definiëring van zwaar beroep in de werknemersregeling. Er kan hierbij aangestipt 
worden dat de werkbaarheidsmonitor van de SERV een poging doet om de belasting van 
zelfstandige activiteiten te kwantificeren en derhalve een nuttig hulpinstrument zou kunnen 
zijn bij de uitwerking van de notie "zwaar beroep" voor zelfstandige activiteiten.51 

4.1.4 ALGEMENE OPMERKINGEN 

Naast de twee eerder geciteerde aanknopingspunten inzake wetgeving rond zware 
beroepen, i.e. de invulling ervan voor het SWT en de omschrijving van belastende functies in 
de publieke sector, is er minstens nog één plaats in de Belgische wetgeving waar een met 
zware beroepen verwante notie voor komt. Met name bij de regels om “functies met een 
verhoogd gezondheidsrisico” te identificeren, die werden vastgelegd in het koninklijk besluit 
van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003). 

Artikel 2, 3° en 6° omvatten respectievelijk volgende omschrijving: 

“3° activiteit met welbepaald risico: 

elke activiteit of werkpost waarvoor uit de resultaten van de risicoanalyse het bestaan 
blijkt van: 

a) een identificeerbaar risico voor de gezondheid van de werknemer, te wijten aan de 
blootstelling aan een fysisch agens, een biologisch of chemisch agens; 

b) een verband tussen de blootstelling aan een belasting van ergonomische aard of die 
verbonden is aan de zwaarte van het werk of aan monotoon en tempogebonden 
werk en een identificeerbaar risico op een fysieke of mentale werkbelasting voor de 
werknemer; 

c) een identificeerbaar risico voor de gezondheid van de werknemer, te wijten aan de 
verhoogde blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk 

6° risico: 

de waarschijnlijkheid dat de mogelijke schade van een werkpost of activiteit zich 
voordoet, in de gebruiks- of blootstellingomstandigheden bij de bezetting van die 
werkpost of bij de uitoefening van die activiteit;” 

                                                           
50  Zie ABC (2014), p. 15 en 16. 
51  Zie ABC (2014), p. 15 en 16. 
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Los van het wetgevende kader kan er hier ook op gewezen worden dat er op Federaal 
niveau richtlijnen ontwikkeld werden voor het uitvoeren van een Regulatory Impact 
Assesment (RIA). In de handleiding van deze test wordt, onder andere, een definitie 
opgenomen van wat kwaliteitsvolle banen zijn:52  

“De kwaliteit van een job is een complex concept dat bestaat uit de jobinhoud zelf, 
het profiel van de werknemer, de doelstellingen en de gewoonten van de werkgever, 
de werkomgeving alsook de oriëntatie en de prioriteiten van het 
werkgelegenheidsbeleid en het sociale beleid.” 

Om deze omschrijving verder te kwantificeren, grijpt men terug naar een Europees 
communiqué uit 2001, waarin de Europese Commissie 10 dimensies identificeert om 
arbeidskwaliteit te meten.53 Deze 10 dimensies zijn: 

1. Intrinsieke kwaliteit van de arbeid 
2. Kwalificaties en levenslang leren en opbouw van de loopbaan 
3. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
4. Veiligheid en gezondheid 
5. Flexibiliteit en zekerheid 
6. Inschakeling en toegang tot de arbeidsmarkt 
7. Organisatie van het werk en evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven 
8. Sociale dialoog en deelname van de werknemers 
9. Verscheidenheid en non-discriminatie 
10. Algemene economische prestaties en productiviteit 

Een aantal van deze dimensies, zoals de intrinsieke kwaliteit van de arbeid of de veiligheid 
en gezondheid, kunnen allicht geconcretiseerd worden door aansluiting te zoeken bij 
begrippen en noties die reeds gehanteerd worden in de welzijnswetgeving (artikels uit de 
Codex voor het welzijn op het werk of het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming). Dit zou een meer formeel kader voor het meten van de kwaliteit van 
de arbeid kunnen creëren. Zelfs indien deze noties uit de welzijnswetgeving daarvoor 
geschikt zouden zijn, stelt zich de vraag hoe deze noties zodanig in de 
pensioenreglementering kunnen ingeschakeld worden zonder dat ze aanleiding geven tot het 
afwentelen van kosten, die door de werkgever gedragen zouden moeten worden, op de 
samenleving. Als arbeid van lage kwaliteit resulteert in een hoger pensioenrecht, zou het 
immers kunnen dat de werkgever deze toestand onveranderd laat zonder dat de werknemer 
hiertegen protesteert aangezien deze laatste toch gecompenseerd wordt in de vorm van een 
hoger pensioenrecht. 

Specifiek voor wat Vlaanderen betreft, kan opgemerkt worden dat voor het personeelsbeleid 
binnen de Vlaamse openbare instellingen gewerkt wordt met een lijst van belastende 
beroepen. Deze lijst werd in 2002 goedgekeurd en is een nominatieve lijst.54 Zo worden, 
onder andere, consulenten bijzondere jeugdbijstand en operationele loodsen vermeld als 

                                                           
52  Zie RIA (2015). 
53  Europese Commissie (2001). 
54  Zie Vlaamse Overheid (2002). 
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hebbende een belastend beroep.55 Tussen 2002 en nu werd deze lijst wel nog in vraag 
gesteld56, maar het is niet duidelijk of er in tussentijd nog wijzigingen aan werden 
aangebracht. Vermoedelijk niet, aangezien het deze lijst was die de Vlaamse regering in 
2012 ter illustratie aan de Federale minister van Pensioenen bezorgde in het kader van de 
discussie rond eventuele uitzonderingsvoorwaarden voor de opname van een vervroegd 
pensioen.57 

4.2 DUITSLAND 
In het algemene Duitse pensioensysteem zijn geen directe compensaties, in de vorm van 
een vervroegd pensioen of een verhoogd bedrag, voorzien in geval van zware arbeid.58 Wel 
zijn er aparte pensioenvoorzieningen voor mijnwerkers, brandweerlui, politiemensen, 
militairen en luchtverkeersleiders.59 

Voor Duitsland kan wel vermeld worden dat recent een programma ontwikkeld werd waarbij, 
in het kader van de pensioenwetgeving, preventief kan opgetreden worden door aan 
gezondheidspromotie te doen binnen bedrijven. Werkgevers kunnen een aanbesteding 
uitschrijven, op maat van hun werknemers, die mits acceptatie door de Duitse 
pensioendiensten, resulteert in het opzetten van een rehabilitatieprogramma voor deze 
werknemers. Bij de selectie van individuen is er bijzondere aandacht voor mensen met een 
belastend beroep (stress of intensieve arbeid), maar niet uitsluitend. Ook sociale factoren, 
zoals een slecht functionerend team, of ongezond individueel gedrag, kunnen er voor zorgen 
dat een werknemer wordt voorgedragen voor een rehabilitatieprogramma. De mogelijke 
programma’s zijn sterk geïndividualiseerd. Naar het geheel van alle programma’s samen 
wordt verwezen met de term “BETSI” (Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert 
sichern/Verzekering van de participatief georganiseerde inzetbaarheid).60 

Sinds 1 juli 2014 werd in Duitsland ook de mogelijkheid ingevoerd om een pensioen op te 
nemen vanaf 63 jaar in geval van een lange bijdrageperiode. Deze mogelijkheid zal allicht 
meer benut worden die vroeg zijn beginnen werken en vermoedelijk meer zware fysieke 
arbeid verricht hebben, maar is er niet uitsluitend voor ontworpen. 

Het pensioen dat kan opgenomen worden voor de wettelijke pensioenleeftijd, kan 
opgenomen worden als een volledig bedrag of als een percentage van dit bedrag (een 
derde, de helft of twee derde van het volledig pensioen).61 De loopbaanvoorwaarden om een 
vervroegd pensioen te kunnen opnemen zijn dezelfde in het geval het volledige of 

                                                           
55  Zie Belastende Beroepen (2015). 
56  Zie Vlaamse Overheid (2006). 
57  Zie Nieuwsblad (2012). 
58  Zie Buelen (2014), p. 25, D'Addio (2011), p. 11 en Zaidi and Whitehouse (2009), p. 13, 

EFBWW (2015b) p. 8 en de mail met Subject: TR: Question on the notion of "arduous jobs" within 
pension legislation en Time : 23/03/2015 11:36:53. 

59  Zie de mail met Subject: AW: ESIP: PENSION INSURANCE COMMITTEE en Time : 20/03/2015 
12:17:25. 

60  Deze paragraaf is gebaseerd op ESIP (2014), p. 2 en Urban (2014). 
61  Deze paragraaf is gebaseerd op de mail met Subject: TR: Question on part time pension en Time : 

23/03/2015 11:53:59. 
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gedeeltelijke vervroegd pensioen. De mate waarin het pensioen geheel of gedeeltelijk wordt 
uibetaald, hangt vooral af van het aanvullende inkomen uit arbeid dat nog verdiend wordt. 

4.3 FRANKRIJK 
Specifiek voor Frankrijk kan vermeld worden dat in hun systeem er een bovengrens wordt 
opgelegd aan het aantal punten dat opgebouwd kan worden via een activiteit in een zwaar 
beroep. In totaal kunnen maxiaal 100 punten op deze wijze opgebouwd worden. De 
verzamelde punten kunnen gebruikt worden voor drie doeleinden: a) het volgen van een 
opleiding op actieve leeftijd, b) het reduceren van de arbeidstijd met looncompensatie op 
actieve leeftijd of c) het verlagen van de leeftijd waarop het rustpensioen wordt opgenomen. 
Met het toelaten van a) individuele keuzevrijheid voor wat het type compensatie betreft en 
b) een mengvorm van mogelijke compensaties op actieve leeftijd en aan het einde van de 
loopbaan, lijkt Frankrijk een uitzonderingspositie in te nemen in vergelijking met alle andere 
landen. De meeste landen kiezen voor ofwel een compensatie op actieve leeftijd of een 
verlaging van de standaard pensioenleeftijd. 

Om belastend werk te omschrijven werden 10 elementen geïdentificeerd. Werkgevers wordt 
gevraagd om, gebruik makend van deze criteria, belastende functies aan te duiden. Deze 
eigen verklaring van de werkgevers zal daarna wel gecontroleerd worden door een 
overheidsinstantie, meer bepaald de Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
(CARSAT). De verschillende CARSAT’s zijn een netwerk van regionale pensioendiensten die 
resorteren onder de Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).62 

Vooral werkgevers zijn sceptisch over de nieuwe regeling omdat ze een toename in hun 
administratieve belasting en conflicten met de vakbonden tijdens de implementatie van deze 
regelgeving, vrezen.63 

4.4 FINLAND 
Het Finse systeem kent sinds lang een regeling deeltijds pensioen. De voorwaarden voor 
opname van dit recht die momenteel gelden, zijn de volgende: 

1. de gerechtigde moet 61 jaar of ouder zijn, maar niet ouder dan 68 

2. de gerechtigde moet de laatste 18 maanden voorafgaand aan het pensioen 12 
maanden voltijds gewerkt hebben, 

3. de gerechtigde moet de laatste 15 jaar minstens 5 jaar een pensioen hebben 
opgebouwd middels gepresteerde arbeid (earnings related) in Finland, landen van de 
Europese Economische Ruimte, Zwitserland of landen waarmee Finland een sociaal 
zekerheidsakkoord heeft, 

4. de gerechtigde mag geen enkel ander inkomensgebonden pensioen ontvangen vanuit 
het buitenland, 

5. de gerechtigde moet de overstap maken van voltijds werk naar deeltijds werk. 

                                                           
62  Deze en volgende paragraaf zijn gebaseerd op ESIP (2014), p. 2 en 3. 
63  Meer informatie met betrekking tot het Franse systeem kan onder andere teruggevonden worden 

op volgende site http://www.preventionpenibilite.fr/ en in Barret (2014). 
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De leeftijdsvoorwaarden vanaf wanneer dit recht kon opgenomen worden, ondergingen 
doorheen de tijd al heel wat veranderingen. In de tabel die volgt geven we de verschillende 
leeftijdsvoorwaarden die doorheen de tijd van toepassing waren.64 

Datum Minimale leeftijdsvoorwaarde voor opname deeltijds pensioen 

1.1.1987 60 jaar 

1.1.1994  58 jaar 

1.7.1998  56 jaar 

1.1.2003  58 jaar voor mensen geboren in 1947 of later 

1.1.2011  60 jaar voor mensen geboren in 1953 of later 

1.1.2013  61 jaar voor mensen geboren in 1954 of later 

In de nabije toekomst is ook een verdere aanpassing van, onder andere, de voorwaarden 
voor het deeltijds pensioen voorzien. Vanaf begin 2017 zou het volledige Finse 
pensioensysteem immers een grondige hervorming ondergaan. De centrale vakorganisaties 
en de overheid sloten hierover een akkoord in september 2014. De vertaling in 
wetsvoorstellen van deze hervorming door de regering, zou in de herfst van 2015 
voorgebracht worden voor het Finse parlement.65 

Het deeltijds pensioen zal omgevormd worden tot een partieel rustpensioen. De gerechtigde 
zal dit kunnen opnemen vanaf de leeftijd van 61 jaar tot en met 2024. Vanaf 2025 wordt de 
minimale leeftijd verhoogd naar 62 jaar en vanaf 2030 zal er een koppeling met de 
levensverwachting voorzien worden. Daarnaast zal ook de voorwaarde om deeltijds te 
werken afgeschaft worden. In geval van een gedeeltelijke vervroegde opname zal wel een 
actuariële correctie worden toegepast van 0,4% per maand, daar waar op het deeltijds 
pensioen geen actuariële correctie werd toegepast. 

Omgekeerd is het ook zo dat waar in het bestaande systeem een actuariële bonus wordt 
toegepast van 0,4% per maand voor wie blijft werken nadat hij voldoet aan de voorwaarde 
voor opname van het volledige rustpensioen, deze bonus in de toekomst zal gelden voor 
iedereen die zijn pensioenbeslissing uitstelt nadat hij voldoet aan de voorwaarden voor 
opname van het volledige rustpensioen.66 

In Finland werd als gevolg van een recente pensioenhervorming ook een begrip belastend 
werk geïntroduceerd. Mits een medische diagnose die er op wijst dat werk fysiek of mentaal 
te belastend wordt en een loopbaan van 38 jaar, kan een vervroegd pensioen opgenomen 
worden vanaf de leeftijd van 63 jaar. Deze introductie kwam er op vraag van de vakbonden 
uit de bouwsector. In totaal zou het aantal pensioenen dat toegekend wordt in dit regime 
ook gelimiteerd worden tot maximaal 2.000 per jaar.67 

                                                           
64  Bron de mail met Subject: TR: Question on part time pension en Time : 30/03/2015 11:12:08. 
65  Bron de mail met Subject: TR: Question on part time pension en Time : 30/03/2015 11:12:08. 
66  Merk op dat de leeftijdsvoorwaarden voor opname van rustpensioen hoger liggen dan deze voor 

het deeltijds pensioen of partieel rustpensioen. De minimale leeftijd voor opname van een volledig 
rustpensioen is in 2016 63 jaar. Bron: Tarmo Valkonen (2014), Incentives for a prolonged working 
life: increasing accrual rates with age, Flexible retirement following the Scandinavian Model, What 
we can learn from abroad?, DeutscherBundestag, December 1, 2014. 

67  Deze paragraaf is gebaseerd op ESIP (2014) p. 5 en Paldanius (2014). 
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4.5 NEDERLAND 
Specifiek voor wat Nederland betreft, kan opgemerkt worden dat de regering en de sociale 
partners er in 2011 een nieuw Pensioenakkoord sloten.68 In de aanloop naar dit akkoord 
werd blijkbaar lang gedebatteerd over zware beroepen, zowel als gevolg van fysieke als 
mentale belasting van het werk.69 

TNO, een onafhankelijke onderzoeksinstelling die onder andere nadenkt over 
arbeidsorganisatievormen en de belasting ervan, ontwikkelde op basis van eigen onderzoek 
een definitie en een meetinstrument.70 

Uiteindelijk werd het principe van zware beroepen niet meegenomen in de Nederlandse 
pensioenhervorming omdat men meer lijkt uit te gaan van een levensfasebewust 
personeelsbeleid en het feit dat werk, in geval van een ongezonde organisatie, moet 
aangepast worden aan het individu en niet omgekeerd.71 Dit laatste principe zit verankerd in 
de Nederlandse Arbowet, die op zijn beurt dan weer geïnspireerd is door de EU-richtlijn 
89/391/EEC met het oog op de introductie van maatregelen om de veiligheid en gezondheid 
van werknemers op het werk te verhogen. 

De niet opname van zware beroepen in de pensioenreglementering, is nochtans in 
tegenspraak met de eerdere aanbevelingen van de Commissie Bakker. Deze commissie 
concludeerde in 2008 onder andere het volgende “Zware beroepen. De Commissie meent dat 
zware en ‘slijtende’ beroepen speciale aandacht verdienen in de discussie over de stijging 
van de AOW en pensioenleeftijd. Bijvoorbeeld door voor hen een aangepast uitkeringsregime 
te creëren.”.72 

4.6 NOORWEGEN 
In Noorwegen was het voor 2011 enkel mogelijk om het rustpensioen op te nemen vanaf 
67 jaar. In 2011 werd een nieuw systeem van kracht waarbij het rustpensioen geheel of 
gedeeltelijk kan opgenomen worden vanaf de leeftijd van 62 jaar mits actuariële correcties. 
Er is geen test inzake toegelaten arbeid of andere vervangingsinkomsten. Er is wel een 
restrictie inzake de opnamemogelijkheid van dit recht. De vervroegde opname is enkel 
toegestaan indien het actuarieel gecorrigeerde pensioenrecht op de leeftijd van 62 al boven 
de minimumgaranties komt die worden toegepast bij de berekening van het rustpensioen op 
de leeftijd van 67 jaar. Deze restrictie zorgt er vooral voor dat vrouwen dit recht op 
vervroegde opname niet kunnen uitoefenen omwille van een te beperkt aantal opgebouwde 
pensioenrechten.73 

                                                           
68  Zie Rijksoverheid (2011). 
69  Vermeylen (2015b). 
70  Zie Duurzame Inzetbaarheid (2015), hoofdstuk 12: DUURZAME INZETBAARHEID VANUIT HET 

PERSPECTIEF VAN MENTAAL EN FYSIEK ZWARE BEROEPEN: WAT IS NU EIGENLIJK ÉCHT ZWAAR 
WERK?. 

71  Vermeylen (2015b). 
72  Zie Bakker (2008). 
73  Deze sectie is gebaseerd op Pedersen (2015). 
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Het bedrag dat kan opgenomen worden bedraagt een percentage van het volledige 
pensioenrecht dat is opgebouwd tot en met de leeftijd van opname. De fracties die kunnen 
worden toegepast, bedragen 20, 40, 50, 60 of 80 procent. 

Dit nieuw systeem roept vragen op over het feit of de gerechtigde op een rustpensioen ook 
eventuele andere uitkeringen zonder restrictie moet blijven behouden van zodra hij zijn 
rustpensioen geheel of gedeeltelijk opneemt. Een recent Noors rapport schrijft het volgende 
met betrekking tot deze kwestie: 

“The second set of pending issues concerns the adaptation of conditions under which 
social security benefits like unemployment benefits and sickness benefits can be 
utilised by people who have passed the lower age of early retirement at age 62 and 
the normal age of retirement at 67. The current situation is that all the short-term 
benefits are available for people between age 62 and 67. However, the former 
Government signaled just before the reform started to take effect in 2011, that it 
would consider to limit the rights to receive short-term social security benefits for 
individuals who have a right to start drawing on the old age pension rights or who 
have already started to do so (Meld. St.1 (2010-2011), p.  86-88). A promised 
initiative to discuss and propose solutions to these issues has not yet been put 
forward by the Ministry of Labour and Social affairs.”74 

Navraag leert dat dit nog steeds een correcte weergave is van de actuele toestand. Het is 
dus nog steeds mogelijk om werkloosheids- of ziekte en invaliditeitsuitkeringen te blijven 
ontvangen tussen de leeftijd van 62 en 67 jaar en tegelijk een volledig of gedeeltelijk 
pensioen op te nemen. Er is rond dit punt niet echt een levendig debat en het valt dan ook 
niet uit te sluiten dat ook naar de toekomst toe, deze situatie behouden blijft. 

Er is wel een grotere bezorgdheid over het feit dat werknemers, vooral mannen, voltijds 
blijven werken na de leeftijd van 62 en tegelijk hun rustpensioen opnemen. Deze 
gedragsreactie kwam voor de beleidsmakers als onverwacht en had tot gevolg dat de 
pensioenuitgaven op de korte termijn zijn toegenomen. 

Een recente schatting leert dat de totale uitgaven voor rustpensioenen in 2014 ongeveer 
10 miljard Noorse Kroon hoger liggen dan wanneer de mogelijkheid tot vervroegd pensioen 
niet zou ingevoerd geweest zijn.75 Op korte termijn zou dit fenomeen van de koststijging 
aanhouden. Vanaf 2020 wordt wel een daling van de totale uitgaven verwacht als gevolg van 
de lagere actuarieel gecorrigeerde rechten die uitbetaald worden over de resterende 
levenscyclus.76 

In dit verband tonen we in Tabel 1 voor een aantal recente jaren ook het totaal aantal 
gerechtigden dat zijn rustpensioen opneemt naar leeftijd. 

                                                           
74  Zie ASISP Norway (2014), p. 8 en 9. 
75  De bronnen waarnaar verwezen wordt in wat volgt zijn meestal geformuleerd in het Noors. De 

vertaling vanuit het Noors gebeurde met hulp van Axel West Pedersen. 
76  Zie 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velf
erd/Alderspensjon+etter+reforma+-+n%C3%A5r+kjem+innsparinga%3F.406244.cms. 



25 

 

Tabel 1: Het totaal aantal gerechtigden dat zijn rustpensioen opneemt in Noorwegen naar 
leeftijd voor de jaren 2008 tot en met 2014.77 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

67 of ouder 642 815 650 855 663 799 682 822 703 082 730 222 756 137 
62 of ouder 
maar jonger 

dan 67 
0 0 0 35 845 56 943 70 127 81 388 

Totaal 642 815 650 855 663 799 718 667 760 025 800 349 837 525 

Het aantal van ongeveer 81.000 gerechtigden dat in 2014 het vervroegd pensioen opnam, 
komt overeen met ongeveer 1/3 van de totale bevolking tussen 62 en 66 jaar en ongeveer 
de helft van de individuen die voldoen aan de voorwaarden om een vervroegd pensioen op 
te nemen. De verdeling van de effectieve opname is wel ongelijk verdeeld naar geslacht. Bij 
mannen nam in 2014 ongeveer 54 procent van de gerechtigden het vervroegd pensioen op, 
bij vrouwen was dat 28 procent. 

Tegelijk werkt de meerderheid (60%) van diegene die het vervroegd pensioen opnemen, 
verder. Een meerderheid van deze groep werkt ook voltijds verder. Tussen 2010 en 2014 
was er overigens een toename in de tewerkstellingsgraad van de bevolking tussen 62 en 66 
van 39 naar 46%.78 In de onderstaande figuur wordt deze tewerkstellingsgraad voor een 
aantal jaren verder uitgesplitst naar leeftijd.79 

                                                           
77  Zie The Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Pensjon+-
+statistikk/Tabeller/Alderspensjonister.+Kj%C3%B8nn+og+alder.+31.+desember+2005-
2014.+Antall.409560.cms. 

78  Zie 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/Pressemeldinger/Over+halvparte
n+av+alle+menn+tar+ut+alderspensjon+fra+62+%C3%A5r.408453.cms. 

79  Zie https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/34_Wirtschaftliche_Dynamik_und_Beschaeftigung/Hintergrundp
apier_Flexirente_Norwegen_Midtsundstad.pdf. 
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Als gevolg van dit vastgestelde fenomeen, werden ook de ramingen die de kans op het 
verderzetten van de arbeidsmarktactiviteit tussen 62 en 66 uit drukken, bijgesteld. Zie in dat 
verband de onderstaande figuur.80 

 

De bijdrage waaruit deze laatste twee figuren geput werden, maakte overigens deel uit van 
een workshop rond “Flexible retirement following the Scandinavian Model” op 1 december 
2014 in het Duitse Parlement.81 

                                                           
80  Zie https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/34_Wirtschaftliche_Dynamik_und_Beschaeftigung/Hintergrundp
apier_Flexirente_Norwegen_Midtsundstad.pdf, AFP staat voor vervroegd pensioen. 
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4.7 ZWEDEN 
Midden jaren 1990 werd het Zweedse pensioensysteem grondig hervormd.82 In het 
bestaande systeem wordt het pensioenrecht opgebouwd uit meerdere componenten. De 
twee voornaamste zijn a) een nationaal rustpensioen en b) een aanvullend bedrijfspensioen 
(occupational pension). In het nationaal rustpensioen wordt een deel van de uitbetaalde 
pensioenrechten direct gelinkt aan de algemene levensverwachting in de samenleving. Ook 
de band met de eigen bijdragen werd verstrekt en de uittredemogelijkheden aan het einde 
van de loopbaan werden geflexibiliseerd. Vandaag de dag is het zo dat het nationaal 
rustpensioen kan opgenomen worden vanaf de leeftijd van 61 jaar. Vanaf de leeftijd van 65 
jaar is er ook een minimumgarantie voor het nationale rustpensioen. Deze minimale garantie 
hangt onder andere af van de tijd die men in het verleden reeds in Zweden heeft 
doorgebracht. 

Het zou te ver leiden om alle geobserveerde arbeidsmarktveranderingen enkel toe te wijzen 
aan deze pensioenhervorming aangezien er allicht ook flankerende arbeidsmarktmaatregelen 
genomen werden. Toch kan opgemerkt worden dat er sinds het doorvoeren van deze 
hervorming een verhoogd uitstel is van de opname van het rustpensioen op 65 (zie volgende 
tabel).83 

 

                                                                                                                                                                                     
81  Zie https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/wirtschaftliche-dynamik-und-

beschaeftigung/projektnachrichten/flexi-rente/ voor het andere materiaal van deze workshop. 
82 Zie Edward Palmer, The Swedish Pension Reform Model: Framework and Issues 

(http://www.oecd.org/finance/financial-markets/2638200.pdf) en 
http://www.government.se/sb/d/15473/a/183496 

83  Bron: Annika Sundén (2014), Sweden: an individualized and demographically robust reteriment 
age, Flexible retirement following the Scandinavian Model, What we can learn from abroad?, 
DeutscherBundestag, December 1, 2014. 
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Ook de leeftijd waarop individuen de arbeidsmarkt verlaten en de arbeidsmarktparticipatie 
van ouderen is verhoogd doorheen de tijd (zie twee volgende figuren).84 

 

 

                                                           
84  Bron: Annika Sundén (2014), Sweden: an individualized and demographically robust reteriment 

age, Flexible retirement following the Scandinavian Model, What we can learn from abroad?, 
DeutscherBundestag, December 1, 2014. 
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In verband met de Zweedse hervorming dient ook opgemerkt te worden dat naast de 
pensioenhervorming zelf, er flankerende sociale maatregelen voor ouderen werden 
uitgewerkt, zoals subsidies voor wonen (housing benefits).85 

Tot slot kan er ook op gewezen worden dat er in Zweden, mede als gevolg van de 
verhoogde individuele opbouw van het pensioenrecht en de verhoogde mogelijkheden om 
individueel over uittrede uit de arbeidsmarkt te beslissen, zeer veel aandacht besteed werd 
aan het informeren van de individuele gerechtigde. In Zweden gebeurt dit middels de Oranje 
enveloppe. 

5 MOGELIJK VERDER TE BEVRAGEN PUNTEN 

Sommige van de voorgaande punten vragen verdere opheldering, hetzij omdat er helemaal 
geen informatie over is opgenomen in de geconsulteerde bron, of omdat deze informatie om 
bevestiging vraagt. We sommen in deze sectie een aantal mogelijke vragen op per 
deelrubriek. De meeste van de meer punctuele vragen werden intussen gelanceerd via het 
MISSOC netwerk, maar indien een vraag behouden blijft in deze lijst, wil dat zeggen dat we 
ter zake nog geen bijkomende informatie ontvangen hebben. 

5.1 ZWARE BEROEPEN 
Een aantal landen maakt gebruik van een notie “zwaar beroep” in zijn reglementering inzake 
vervroegd pensioen. Het is op basis van de geconsulteerde bron niet duidelijk welke 
overwegingen hebben meegespeeld bij het invullen van dit concept. Hierbij een aantal 
mogelijke vragen: 

1. Werd de conceptuele invulling van het gegeven “zwaar beroep” beïnvloed door de 
meetbaarheid ervan? Is het gebruikte gegeven met andere woorden suboptimaal 
omwille van meetproblemen? 

2. Is het concept waarmee de zwaarte van het beroep gemeten wordt, gevoelig voor 
het gedrag van de individuele gerechtigde of van de werkgever? Zo ja, welke 
initiatieven werden genomen om een mogelijk moral hazard probleem van één van 
deze partijen te minimaliseren? 

5.2 DEELTIJDS PENSIOEN 
1. Is het effectief zo dat er in Liechtenstein en Zweden geen leeftijdsvoorwaarden 

gelden voor de opname van het deeltijds pensioen of werden deze voorwaarden door 
de geconsulteerde landen niet opgegeven in MISSOC? 

2. Klopt het dat in Denemarken en Finland het deeltijds pensioen en het vervroegd 
pensioen elkaar uitsluiten (i.e. er is geen regeling vervroegd pensioen omdat er een 
regeling deeltijds pensioen is)? 

3. Klopt het dat men in Finland de oorspronkelijk verplichting om de tewerkstelling 
evenredig te verminderen in geval van deeltijds pensioen heeft laten vallen wegens 

                                                           
85  Zie How it works in Sweden. 
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oncontroleerbaar en dat het aantal pensioenen wegens zwaar werk beperkt wordt tot 
maximaal 2.000 per jaar? 

4. Kan Zwitserland bevestigen dat er effectief geen regeling deeltijds pensioen bestaat, 
zoals opgegeven in de database? 

5.3 ALGEMEEN 
1. In welke mate wordt het deeltijds pensioen opgenomen in de landen die een 

dergelijke voorziening hebben? 

2. Is een eventueel beperkt succes te wijten aan het bestaan van andere 
uitwijkmogelijkheden die financieel interessanter zijn? 
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7 BIJLAGE 1: HARD JOBS QUESTIONNAIRE OPGESTELD DOOR 

HET EUROPEAN SOCIAL INSURANCE PLATFORM 

Country: 

Which professions are concerned? 

What criteria are used as a basis? 

Random number of eligible persons 

Where is the ruling determined (law, collective agreement, company regulation)? 
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1. or 2. Pillar? 

Legal retirement age 

Earlier retirement or similar social benefit? How early? 

Benefit deductions? 

Additional periods or supplements for hard work to increase benefits? 

Accumulation with earnings from work possible? 

Earlier/higher benefit financed by whom? 

Who pays the benefit (pension scheme, invalidity scheme, employer, state, other)? 

Who makes the decision in the individual case? 

Are there any targeted preventive measures (Rehabilitation, Job management, longer 
breaks, holydays)? 

Who executes the preventive measures (only large companies, government)? 

Information is from: 

8 BIJLAGE 2: EXTRA BEVRAGING VIA MISSOC NETWERK 

8.1 QUESTION ON THE NOTION OF "ARDUOUS JOBS" WITHIN PENSION 

LEGISLATION 
Vragen voorgelegd aan MISSOC vertegewoordigers van Oostenrijk, Kroatië, Estland, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en 
Spanje. Landen die onderlijnd werden, hadden op 25 april 2015 een antwoord bezorgd in 
reactie op onderstaande vragen. 

Vragen: 

1. After how many time in an arduous job, do you acquire a possible compensation in 
the pension system? 

a. We are in particular interested in the way these rights are build up over time. 
To clarify this with an example we can refer to the situation in France, where 
you can obtain 1 point for activities in an arduous job, on a quarterly basis, 
with a limit on the total amount of points of this nature on a life time basis. 
This way of compensation for arduous jobs, is considerably different than 
saying that one has to perform, for example, 10 years in an arduous job over 
a time span of 20 years of activity, to obtain the compensation. 

b. So far we have the impression that only France, Cyprus and Croatia have a 
system that builds up the compensation in a rather gradual way. The other 
systems seem to be more “binary” systems, with a high ceiling on number of 
years that one should perform to obtain the arduous job compensation in the 
pension entitlement. 

2. How is the arduousness of the job measured? 
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a. Is the emphasis in the definition on physical work or does one take mental 
aspects into account as well? 

b. When measured, does one take into account the size of the workload? If so, 
how is this quantified? 

3. If your legislation provides for a definition of an “arduous job” , do you use this 
definition a) to compensate the beneficiary through adapted access conditions 
(earlier retirement), b) a higher pension right or both a) and b)? 

8.2 QUESTION ON PART TIME PENSION 
Vragen voorgelegd aan MISSOC vertegewoordigers van Denemarken, Finland, Frankrijk, 
Slovenië, Spanje, Duitsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zweden. Landen die onderlijnd 
werden, hadden op 25 april 2015 een antwoord bezorgd in reactie op onderstaande vragen. 

Vragen: 

1. Could you clarify whether the eligibility rules of this part time pension rely on a notion 
of time? For example, if “x” contribution years can be proven, the beneficiary can 
apply for a part time pension benefit. 

2. According to the MISSOC tables, the legislation on part time pensions in Germany 
does not mention any age requirement  among the eligibility conditions. Is it correct 
that for these countries no age conditions are used or are they simply not mentioned 
in the MISSOC tables? If conditions on the age of the beneficiary apply, could you 
please specify these? 

3. The MISSOC query on part time pensions for France, Slovenia and Spain, suggest 
that the earliest age on which a part time pension can be drawn is the same as the 
age condition for early retirement. In other words, the beneficiary cannot be 
considered as eligible for a part time pension before he attains the age on which he 
could become eligible for an early retirement benefit. Is this correct for these 
countries? 

4. According to the MISSOC tables, the legislation on part time pensions in 
Lichtenstein, Norway and Sweden does not mention any age 
requirement  among the eligibility conditions. Is it correct that for these countries no 
age conditions are used or are they simply not mentioned in the MISSOC tables? If 
conditions on the age of the beneficiary apply, could you please specify these? 

5. The MISSOC query on part time pensions and early retirement benefits for Denmark 

and Finland, seems to suggest that the part time pension is the only early 
retirement scheme that exists in these countries. Is this correct? If not, could you 
specify which other early retirement schemes exist, apart from the part time pension 
scheme? 

6. Is it true that Finland changed its legislation on part time pension in the past? If so, 
could you please briefly mention what the main changes were? 


