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de financieel-economische crisis 
van 2008. In de Europese Unie liet 
het herstel heel wat langer op zich 
wachten, maar sinds midden 2013 
gaat het ook met de Europese 
werkloosheidsgraad opnieuw de 
goede richting uit. Wellicht duikt 
ze eind 2014 opnieuw onder de 
10%. Bij onze buurlanden zien we 
een sterk dalende werkloosheid in 
het Verenigd Koninkrijk, een licht 
dalende werkloosheid in Duits-

land, en ook in Nederland is het tij in 2014 gekeerd, 
al blijft de werkloosheid daar nog steeds dubbel zo 
hoog als in 2008. Net als in Frankrijk blijft de Bel-
gische werkloosheidsgraad voorlopig nog stabiel. 
De Belgische werkloosheid heeft minder geleden 

De Vlaamse werkloosheid bereikt haar 
kantelpunt

In de loop van 2014 is de groei van de Vlaamse werkloosheid 

sterk vertraagd en zien we bij bepaalde groepen zelfs al een 

werkloosheidsdaling. Dit lijkt er op te wijzen dat we dichtbij 

een kantelpunt zijn en dat een algemene werkloosheidsdaling 

mogelijk niet meer ver af is. In dit artikel gaan we voor verschil-

lende (kansen)groepen na hoe de werkloosheid geëvolueerd is 

in de jaren 2013 en 2014. Daarnaast bekijken we ook de herte-

werkstellingskansen en de achterliggende stromen in en uit de 

werkloosheid. 

Wereldwijde en regionale trends

In figuur 1 zien we dat de Amerikaanse werkloos-
heid al een aantal jaar in sterk dalende lijn gaat, en 
niet meer ver verwijderd is van het niveau van voor 

Figuur 1.
Maandelijkse werkloosheidsgraden in internationaal perspectief (januari 2008-augustus 2014)

Bron: Eurostat LFS (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)
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onder de crisis dan in vele andere Europese lan-
den, maar profiteert nu ook minder snel van het 
Europese herstel.

Wanneer we in figuur 2 de werkloosheidsevolutie 
voor de Belgische gewesten van naderbij bekijken 
– op basis van administratieve cijfers deze keer – 
valt vooral de grote conjunctuurgevoeligheid van 
de Vlaamse werkloosheid op. In tegenstelling tot 
de andere gewesten toont de werkloosheid in het 
Vlaams Gewest een scherp cyclisch patroon, met 
een stijging in 2009-2010, een herstel in 2011, en 
een nieuwe stijging vanaf 2012. Ook in 2014 stijgt 
de werkloosheid verder, al zwakt de stijging wel 
geleidelijk af in de meest recente maanden. 

Zoals ook in het trendrapport 2013 aangehaald, 
speelt de grootte van de regionale arbeidsmark-
ten hier een rol (Boey, 2013). In het Vlaams Ge-
west werken meer dan twee miljoen mensen, in 
het Waals Gewest minder dan een miljoen. Indien 
de tewerkstelling in beide gewesten ten gevolge 
van een zwakke economische groei met 1% daalt, 
betekent dit in absolute aantallen een veel grotere 
toename van de werkloosheid in Vlaanderen dan 
in Wallonië. Daarnaast speelt de exportgerichtheid 
van de Vlaamse economie en het kleinere aandeel 
van de publieke tewerkstelling in Vlaanderen uiter-
aard ook een rol.

Volgens de prognoses van het Federaal Planbureau 
is een nieuwe daling van de Vlaamse werkloosheid 
in het verschiet. In 2015 zal deze daling nog erg 
voorzichtig zijn, om in de jaren nadien te versnel-
len. In 2019 – het eindpunt van de prognoses – zou 
de Vlaamse werkloosheid echter nog niet terugge-
keerd zijn tot het werkloosheidsniveau van voor de 
crisis in 2008. Ook voor Brussel en Wallonië wordt 
een daling voorspeld, maar deze is onvoldoende 
om het bijzonder hoge werkloosheidsniveau in 
deze gewesten structureel naar beneden te halen. 

Achtergrondkenmerken

In tabel 1 bekijken we de evolutie van het aan-
tal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) in het 
Vlaams Gewest en de evolutie van de ‘kans op 
werk’. We doen dit telkens voor een hele reeks 
van achtergrondkenmerken. Bij het schrijven van 
dit artikel waren er nog geen jaarcijfers voor het 
aantal niet-werkende werkzoekenden bekend. In 
plaats daarvan gebruiken we het gemiddeld aan-
tal niet-werkende werkzoekenden in de periode 
oktober 2013 – september 2014. In de tekst en in 
de tabel wordt hiernaar telkens verwezen als ‘2014’ 
(en analoog voor 2012 en 2013). Aangezien de 
Vlaamse werkloosheid op een kantelpunt staat en 
binnenkort wellicht opnieuw gaat dalen, nemen we 

Figuur 2.
Trendevolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden in de gewesten (januari 2008 – september 2014; 
index januari 2008 = 100)

Bron: Nationale Bank van België (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)
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ook de jaarevolutie in de laatst beschikbare maand 
(september 2014) op.

In 2014 telde de Vlaamse arbeidsmarkt gemiddeld 
232 400 niet-werkende werkzoekenden, een stij-
ging met 7,0% ten opzichte van het jaar voordien. 
In september 2014 was de stijging van het aantal 
niet-werkende werkzoekenden (ten opzichte van 
september 2013) beperkt tot +2,3%, wat opnieuw 
aantoont dat de werkloosheid stabiliseert. De kans 
op werk – het gemiddeld aandeel werkzoekenden 
dat in de loop van één maand aan het werk gaat – 
toonde echter nog geen beterschap en bleef in het 
eerste semester van 2014 (9,0%) quasi stabiel op 
het niveau van 2013 (9,1%). 

Er zijn iets meer mannelijke nwwz dan vrou-
wen, maar dit staat in verhouding met hun 

over vertegenwoordiging in de werkende populatie 
(hun werkloosheidsgraad is dus min of meer de-
zelfde). In 2013 steeg de werkloosheid bij mannen 
nog beduidend sterker dan bij vrouwen, wellicht 
omdat zij vaker in conjunctuurgevoelige sectoren 
werken, zoals in de industrie. In 2014 ligt de werk-
loosheidsevolutie van mannen en vrouwen dichter 
bij elkaar. 

Tot twee jaar geleden was meer dan de helft van 
alle niet-werkende werkzoekenden nog laagge-
schoold. De meest recente crisis heeft echter geleid 
tot een relatief snellere stijging van de werkloos-
heid bij midden- en hooggeschoolden, waardoor 
dit niet langer het geval is. Zowel in 2013 (+5,2%) 
als in 2014 (+2,9%) is het aantal laaggeschoolde 
nwwz eerder beperkt toegenomen, tegenover 
een toename van telkens meer dan tien procent 

Tabel 1.
Werkloosheid en kans op werk volgens achtergrondkenmerken (Vlaams Gewest)

Aantal nwwz* Kans op werk

2014  
(n)

Evolutie 2012 
– 2013 (ppt)

Evolutie 2013 
– 2014 (ppt)

Evolutie sept. ’13 
– sept. ’14 (ppt)

2013 
(%)

1e semester 2014 
(%)

Totaal 232 400 +8,8 +7,0 +2,3 9,1 9,0

Mannen 124 700 +12,2 +6,8 +2,7 9,2 9,2

Vrouwen 107 800 +5,1 +7,3 +1,9 9,0 8,9

Laaggeschoold 106 500 +5,2 +2,9 +0,1 6,6 6,5

Middengeschoold 85 200 +11,9 +10,0 +3,6 10,4 10,4

Hooggeschoold 40 700 +13,3 +12,4 +4,9 13,5 13,4

-25 jaar 48 700 +12,8 +0,2 -4,1 14,4 14,1

25-49 jaar 125 900 +10,8 +7,6 +2,4 9,6 9,8

50-64 jaar 57 800 +1,3 +12,0 +9,1 3,1 3,3

Met handicap 31 000 +9,7 +8,7 +5,2 3,3 3,4

Zonder handicap 201 400 +8,7 +6,8 +1,9 10,0 9,9

Europees (incl. Belgen) 173 800 +8,3 +7,7 +2,6 10,0 9,9

Niet-Europees 58 600 +10,4 +5,0 +1,2 6,6 6,5

-1 jaar 132 100 +10,8 +4,2 -2,6 12,3 12,3

1-2 jaar 41 500 +13,3 +11,9 +7,7 7,3 7,4

+2 jaar 58 800 +1,7 +10,3 +10,9 2,8 3,0

Noot:  * Op het moment van publiceren waren nog geen jaarcijfers voor 2014 beschikbaar. Daarom werd voor 2014 het gemid-
delde van ‘oktober 2013 – september 2014’ gebruikt (en analoog voor 2012 en 2013). 

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)
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bij midden- en hooggeschoolden. Dit neemt niet 
weg dat het vooral laaggeschoolden zijn die met 
een hoog werkloosheidsrisico te kampen hebben. 
Anno 2013 was de werkloosheidsgraad bij laagge-
schoolden (7,4%) liefst twee tot drie keer hoger dan 
bij midden- (3,8%) en hooggeschoolden (2,7%).1 
Bovendien hebben laaggeschoolde werklozen ook 
veruit de laagste kans om door te stromen naar 
werk. In 2014 ging elke maand gemiddeld 6,5% van 
de laaggeschoolde nwwz weer aan het werk, wat 
amper half zoveel was als bij de hooggeschoolden 
(13,4%). 

In 2014 is het aantal jongere niet-werkende werk-
zoekenden quasi gestabiliseerd ten opzichte van 
2013 (+0,2%). In april 2014 werd bovendien een 
eerste daling van de jeugdwerkloosheid vastge-
steld, en in september zagen we zelfs een daling 
met -4,1%. Waar de jongeren in 2013 nog de sterk-
ste stijgers waren, zijn ze nu dus de eersten om 
te profiteren van het economisch herstel en de 
aantrekkende jobcreatie (zie Vanderbiesen en Her-
remans, 2014). Dit hangt onder meer samen met 
het herstel in de uitzendactiviteit, waarin jonge-
ren oververtegenwoordigd zijn. Het is echter op-
vallend dat de sterkste werkloosheidsdaling zich 
blijkt voor te doen bij de laaggeschoolde jonge-
ren (niet weergegeven in de tabel), wat doorgaans 
nochtans de moeilijkst te activeren groep is. Dit is 
evenwel niet te wijten aan een verhoogde door-
stroom naar tewerkstelling, noch in de uitzendsec-
tor, noch in andere sectoren. Er zijn vooral minder 
laaggeschoolde jongeren ingestroomd in de werk-
loosheid. Er is een lagere instroom van ongekwa-
lificeerde schoolverlaters, wat hopelijk betekent 
dat er minder jongeren de schoolbanken verlaten 
zonder diploma. Eerder bleek ook al uit het jong-
ste schoolverlatersrapport van VDAB dat het aantal 
laaggeschoolde schoolverlaters dalende is (VDAB, 
2014). 

Het aantal werkzoekende 50-plussers is in 2014 wel 
sterk de hoogte in gegaan (+12,0%). Dit heeft onder 
meer te maken met de verhoging van de leeftijds-
grens om vrijgesteld te worden van beschikbaar-
heid voor de arbeidsmarkt. Verderop in dit artikel 
gaan we daar dieper op in. De kans op werk van 
werkzoekende 50-plussers kende een zeer beperk-
te stijging in 2014, maar blijft nog steeds bijzonder 
laag (3,3%), zeker in vergelijking met de midden-
leeftijd (9,8%) en de jongeren (14,1%). 

Het aantal niet-werkende werkzoekenden met een 
arbeidshandicap (+8,7%) steeg in 2014 iets sneller 
dan gemiddeld. Hun kans op werk blijft vooral erg 
laag. Werkzoekenden zonder handicap (9,9%) vin-
den ongeveer drie maal sneller werk dan werkzoe-
kenden met een handicap (3,4%).

Het aantal niet-Europese2 werkzoekenden (+10,4%) 
steeg in 2013 sneller dan de groep van Europese 
werkzoekenden (+8,4%), maar in 2014 werden de 
rollen omgekeerd (een stijging van +5% versus 
+7,7%). Ook dit kan deels te verklaren zijn door de 
toename van de uitzendactiviteit, waarin allochto-
nen oververtegenwoordigd zijn. De kans op werk 
van allochtonen is met 6,5% eveneens lager dan 
gemiddeld.

Het aantal kortdurig (minder dan een jaar) werk-
lozen is in 2014 slechts beperkt gestegen, en in 
september is hun aantal zelfs met -2,6% gedaald. 
Dit wijst er op dat de instroom van nieuwe werk-
zoekenden eindelijk daalt. Bij de langdurig werk-
zoekenden zien we een cohorte-effect. In 2012 
(niet weergegeven in de tabel) steeg het aantal 
kortdurig werklozen, terwijl het aantal werkzoe-
kenden die langer dan een jaar werkloos wa-
ren nog daalde. Door de beperkte jobcreatie in 
die periode bleven heel wat van deze kortdurig 
werkzoekenden langere tijd in de werkloosheid. 
In 2013 zagen we hierdoor een sterke toename 
van het aantal werkzoekenden die tussen één 
en twee jaar werkloos waren (+13,3%). In 2014 
schuift deze cohorte verder op en stijgt ook het 
aantal werkzoekenden die al langer dan twee jaar 
werkloos waren vrij sterk (+10,3%). Dit is vooral 
problematisch omdat deze langdurige werklozen 
slechts met mondjesmaat opnieuw doorstromen 
naar werk, gegeven een kans op werk van amper 
3%.

In- en uitstroom van werkzoekenden

De evolutie van de werkloosheid die we tot nog 
toe bespraken in dit artikel is een netto-evolutie. 
Ze is het resultaat van twee bruto-stromen: de 
instroom van nieuwe werkzoekenden en de uit-
stroom van personen die de werkloosheid verlaten. 
Achter de netto-evolutie in de werkloosheid gaat 
een in- en uitstroom van meer dan 30 000 personen 
per maand schuil.
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In figuur 3 zien we de evolutie van de beide stro-
men sinds de start van de crisis, in de vorm van een 
voortschrijdend gemiddelde (om seizoenschomme-
lingen af te vlakken). De instroom van werkzoe-
kenden steeg fel bij het uitbreken van de financi-
eel-economische crisis, maar is sinds midden 2009 
relatief stabiel rond 32 000 personen per maand. 
De uitstroom uit de werkloosheid daarentegen is 
erg conjunctuurgevoelig. Ze dook fel naar bene-
den in 2009, herstelde in 2011 en zwakte nadien 
opnieuw af. Sinds eind 2012 en vooral in 2014 gaat 
de uitstroom uit de werkloosheid opnieuw in stij-
gende lijn.

In figuur 4 en 5 bekijken we de werkloosheids-
stromen volgens onderwijsniveau. Figuur 4 toont 
opnieuw de sterke invloed van de economische 
conjunctuur op de uitstroom uit de werkloosheid, 
met een gelijkaardig patroon als in figuur 3. De 
uitstroom van laaggeschoolden is doorheen de be-
schouwde periode echter steeds sterker gaan afwij-
ken van die van midden- en hooggeschoolden. Met 
name in 2013 en 2014 zien we een duidelijk herstel 
van de uitstroom naar werk van midden- en hoog-
geschoolden, die lijken te profiteren van de toe-
name van het aantal vacatures in deze periode (zie 
Vanderbiesen en Herremans, 2014). De uitstroom 
van laaggeschoolde werkzoekenden daarentegen 
vertoont helemaal geen herstel en gaat zelfs in da-
lende lijn. 

Deze dalende uitstroom lijkt contradictorisch met 
de eerdere vaststelling dat de laaggeschoolde 
werkloosheid minder snel stijgt dan de midden- 
en hooggeschoolde werkloosheid (zie tabel 1). 
Daarom leggen we er in figuur 5 de instroom in 
de werkloosheid naast. Hier zien we hetzelfde pa-
troon. De instroom van midden- en hooggeschool-
de werkzoekenden stijgt, terwijl de instroom van 
laaggeschoolde werkzoekenden daalt. 

Het schoolverlatersrapport van de VDAB wees er 
op dat er in 2013 minder schoolverlaters zonder 
diploma van het secundair onderwijs geregistreerd 
werden (VDAB, 2014), wat alvast een deel van 
de verklaring voor de dalende instroom van laag-
geschoolde werkzoekenden kan zijn. Daarnaast 
stellen we echter ook een daling van de instroom 
vanuit werk vast, wat er mogelijk op wijst dat er 
effectief minder laaggeschoolde jobs zijn. Wanneer 
er minder laaggeschoolden aan het werk zijn, kun-
nen er ook minder hun job verliezen. Uit de En-
quête naar de Arbeidskrachten blijkt dat het aantal 
laaggeschoolde werkenden tussen 2008 en 2013 
met -13,3% gedaald is, terwijl het aantal middenge-
schoolde werkenden met +1,4% steeg, en het aan-
tal hooggeschoolde werkenden met +12,1%.

Het stijgende scholingsniveau van de Vlaamse be-
volking en de daling van het vroegtijdig schoolver-
laten zijn positieve tendensen. Echter, het stilvallen 

Figuur 3.
Trendevolutie van de in- en uitstroom van werkzoekenden (Vlaams Gewest; januari 2008 – juni 2014)

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)
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van de dynamiek in de in- en uitstroom van laag-
geschoolde werkzoekenden kan slecht nieuws zijn 
voor de meer dan 100 000 laaggeschoolden die 

momenteel werkloos zijn. Door de dalende uit-
stroom krijgen zij mogelijk minder kansen om weer 
aan het werk te gaan.

Figuur 4.
Trendevolutie van de uitstroom uit de werkloosheid volgens onderwijsniveau (Vlaams Gewest; januari 2008 – juni 
2014; index januari 2008 = 100)

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)

Figuur 5.
Trendevolutie van de instroom in de werkloosheid volgens onderwijsniveau (Vlaams Gewest; januari 2008 – juni 
2014; index januari 2008 = 100)

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)
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De maxi-vrijstelling en de uitstroom 
van vijftigplussers 

In tabel 1 zagen we een opmerkelijke ommekeer in 
de evolutie van het aantal niet-werkende werkzoe-
kenden bij 50-plussers. Terwijl de werkloosheid bij 
50-plussers eerder ongevoelig bleef voor de crisis 
in 2013 (+1,3%), merkten we plots een forse toe-
name in 2014 (+12%). 

De sterke toename van de werkloosheid bij 
50-plussers in 2014 vindt haar oorsprong enerzijds 
in een stijgende instroom (zie figuur 6). Deze wordt 
onder meer veroorzaakt door de vergrijzing en de 
stijgende werkzaamheid van 50-plussers (meer 
50-plussers op de arbeidsmarkt betekent ook meer 
50-plussers die werkloos kunnen worden). Daar-
naast is er mogelijk ook een effect van de verstren-
ging van de toegangsvoorwaarden voor werkloos-
heid met bedrijfstoeslag (het oude ‘brugpensioen’) 
en voor vervroegd pensioen. Het afbouwen van 
deze stelsels resulteert mogelijk in een sterkere 
instroom in de gewone werkloosheid (effect van 
‘communicerende vaten’). 

Anderzijds toont figuur 6 naast de stijgende in-
stroom, ook een plotse daling van de uitstroom 

bij 50-plussers in 2013. Dit is een gevolg van een 
wijziging in de regelgeving waarbij de minimum-
leeftijd om vrijgesteld te worden als werkzoekende 
vanaf januari 2013 verhoogd werd van 58 naar 60 
jaar (de ‘maxi-vrijstelling’). Voorheen konden werk-
zoekenden van 58 jaar of ouder zo’n vrijstelling 
aanvragen, waarna ze niet langer verplicht waren 
om actief naar werk te zoeken. Werklozen met zo’n 
vrijstelling worden niet langer beschouwd als niet-
werkende werkzoekenden en worden bijgevolg 
ook niet meer opgenomen in de werkloosheidssta-
tistieken. Door de verhoging van de leeftijdsgrens 
konden werkzoekenden zich minder snel uitschrij-
ven en bleven ze over het algemeen langer in de 
werkloosheid. 

In tabel 2 diepen we dit verder uit en tonen we het 
aantal werkzoekenden die de werkloosheid verla-
ten na het verkrijgen van een vrijstelling van be-
schikbaarheid, volgens leeftijd. In 2012 kregen elke 
maand gemiddeld zo’n driehonderd à vierhonderd 
58-jarige werkzoekenden een vrijstelling van be-
schikbaarheid. Anticiperend op de verhoging van 
de minimumleeftijd naar 60 jaar op 1 januari 2013 
hebben uitzonderlijk veel 58- en 59-jarigen eind 
2012 een vrijstelling aangevraagd en gekregen. 
Hierdoor verlieten zij in december 2012 en januari 

Figuur 6.
Trendevolutie van de in- en uitstroom van werkzoekenden tussen 50 en 64 jaar (Vlaams Gewest; januari 2008 – 
juni 2014)

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)
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2013 in grote getale de werkloosheid. Na januari 
2013 valt de uitstroom naar vrijstelling van beschik-
baarheid terug tot enkele tientallen per maand. Het 
gaat hier – net zoals bij de 57-jarigen – vooral om 
vrijstellingen omwille van sociale en familiale moei-
lijkheden, die niet leeftijdsgebonden zijn.

De wijziging in de regelgeving heeft dus geleid tot 
een daling van de uitstroom uit de werkloosheid 
bij 50-plussers en op die manier bijgedragen tot 
de toename van het aantal werkzoekende 50-plus-
sers. Dit effect is mogelijk slechts tijdelijk. De vele 
werkzoekenden die voorheen een vrijstelling aan-
vroegen wanneer ze 58 werden, moeten sinds 2013 
wachten tot ze 60 worden. Aangezien heel wat 58- 
en 59-jarigen alsnog uitgestroomd zijn eind 2012, 
geldt de nieuwe regelgeving in de eerste plaats 
voor de werkzoekenden die op dat moment nog 
57 jaar waren. Zolang ze geen 60 jaar zijn, kun-
nen zij geen vrijstelling bekomen. Indien zij er niet 
in slagen om intussen een job te vinden, kunnen 
we hierdoor vanaf eind 2015 wellicht een nieuwe 
stijging van de vrijstellingen verwachten, maar dan 
geconcentreerd bij de nieuwe cohortes van 60-ja-
rige werkzoekenden.

Tabel 2.
Uitstroom uit de werkloosheid naar vrijstelling, vol-
gens leeftijd (Vlaams Gewest)

Maand 57 jaar 58 jaar 59 jaar 60 jaar

Juli 2012 63 349 81 35

Aug. 2012 67 411 53 28

Sept. 2012 49 344 48 35

Okt. 2012 43 527 86 33

Nov. 2012 62 370 71 42

Dec. 2012 43 828 290 46

Jan. 2013 8 843 508 87

Febr. 2013 13 92 53 31

Maart 2013 19 34 33 35

April 2013 16 19 21 34

Mei 2013 13 23 16 39

Juni 2013 7 19 11 42

Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)

Conclusie

De Vlaamse werkloosheid lijkt op een kantelpunt 
gekomen. Eind 2014 zagen we reeds een daling 
van het aantal jonge werkzoekenden en het aan-
tal kortdurig werkzoekenden. Dit lijkt een voor-
bode voor een algemene werkloosheidsdaling. We 
merken ook een gestage toename van het aantal 
werkzoekenden die de werkloosheid weer verlaat, 
maar hier tonen de cijfers een schril contrast tussen 
laaggeschoolden aan de ene kant en midden- en 
hooggeschoolden aan de andere kant. Bij die laat-
ste groep neemt de uitstroom uit de werkloosheid 
gestaag toe, maar zien we eveneens een toename 
van de instroom. De laaggeschoolden daarentegen 
vertonen een vertragende dynamiek. Er komen 
minder laaggeschoolde werkzoekenden bij, maar 
ook hun uitstroom uit de werkloosheid is gezakt 
tot op het laagste punt in vijf jaar. Hierdoor rijst 
de vraag in welke mate de laaggeschoolden zullen 
kunnen profiteren van het arbeidsmarktherstel eens 
dit echt doorbreekt.

Raf Boey  
Departement WSE 
 
Wim Herremans 
Steunpunt WSE

Noten
1. Cijfers op basis van EAK voor de 25- tot 64-jarigen.
2. Niet-Europees: huidige of vorige nationaliteit behoort tot 

een land van buiten de EU-28 of de EVA-landen (IJsland, 
Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland).
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