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Vlaamse	overheid	aantrekkelijke	werkgever,	ook	voor	65-plussers	
81	Vlaamse	ambtenaren	zijn	ouder	dan	65	

	
	
BRUSSEL –  De Vlaamse overheid blijft een aantrekkelijke werkgever voor oudere 
werknemers. Dit blijkt uit cijfermateriaal dat Vlaams volksvertegenwoordiger Bert 
Maertens (N-VA) opvroeg bij minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).  
 
Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt dat de Vlaamse overheid op vraag van een medewerker 
kan beslissen om hem na het einde van de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt nog 
verder in dienst te houden. Dat kan voor een periode van maximaal één jaar, telkens 
verlengbaar met maximaal één jaar. 
 
“84 medewerkers van de Vlaamse overheid kozen er in 2013 voor om na hun 65ste aan de 
slag te blijven bij de overheid; in 2014 gaat het om 88 medewerkers en in 2015 om 81”,  zegt 
Bert Maertens. “Als je dan weet dat er in 2014 717 personeelsleden van de Vlaamse overheid 
met pensioen gingen, is dit toch een niet onaardig getal.”  
 
“Het feit dat de afgelopen drie jaar jaarlijks tussen de 81 en 88 medewerkers ouder dan 65 
ervoor kozen om aan de slag te blijven bij de Vlaamse overheid, is een bewijs dat deze ook 
voor oudere werknemers een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Bovendien bevestigt dit dat 
we in het kader ‘werkbaar werk’ en ‘duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid’ op goede weg 
zijn om mensen langer en kwaliteitsvoller aan de slag te houden en zo competenties en 
talenten optimaal in te zetten”, aldus Bert Maertens. 
 
 
Bijlage: overzicht van het aantal personeelsleden dat in het desbetreffende jaar 65 jaar (en 1 
maand) of ouder is en dat op dat moment nog in dienst was bij de diensten van de Vlaamse 
overheid.  
 

Beleidsdomeinen 2013 2014 2015 

Kanselarij & Bestuur 
(tot 2014: DAR & BZ) 1 3 5 

Financiën & Begroting 0 0 0 

Internationaal Vlaanderen 9 7 10 

Economie, Wetenschap & Innovatie 0 1 1 

Onderwijs & Vorming 0 1 0 

Welzijn, Volksgezondheid & Gezin 7 9 6 



 

 

Cultuur, Jeugd, Sport & Media 2 2 3 

Werk & Sociale Economie 29 30 35 

Landbouw & Visserij 2 1 0 

Leefmilieu, Natuur & Energie 5 1 3 

Mobiliteit & Openbare Werken 26 32 17 

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed  3 1 0 

Gemeenschapsonderwijs (Go!) 0 0 1 

Totaal 84 88 81 
 
 
 
	
		
	

Voor	bijkomende	informatie	kunt	u	steeds	contact	opnemen	met	Bert	Maertens:	
bert.maertens@vlaamsparlement.be	of	0473	55	41	50	

of	met	Jorgen	Deman,	parlementair	medewerker	van	Bert	Maertens:	
jorgen.deman@vlaamsparlement.be	of	0477	28	93	92 


