arb02 BEROEPSBEVOLKING en PARTICIPATIEGRAAD
De beroepsbevolking bestaat uit alle personen in de leeftijd van 15 tot de AOW-leeftijd die betaald
werk kunnen en willen doen.
werkzame beroepsbevolking (alle personen die in loondienst of zelfstandig werken)
+ werkloze beroepsbevolking (geregistreerde werklozen)
beroepsbevolking (zelfstandig en afhankelijk)
werkloosheidspercentage =

werkloze beroepsbevolking
beroepsbevolking

× 100%

De beroepsgeschikte bevolking of potentiële beroepsbevolking bestaat uit alle personen in de
leeftijd van 15 tot de AOW-leeftijd, te verdelen in beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.
De participatiegraad of deelnemingspercentage is een maatstaf voor de arbeidsparticipatie of de
abeidsdeelname.
bruto participatiegraad =
netto participatiegraad =

beroepsbevolking

beroepsgeschikte bevolking

werkzame beroepsbevolking

× 100%

beroepsgeschikte bevolking

× 100%

BEROEPSBEVOLKING: “OUDE EN NIEUWE” DEFINITIE

Tot 2015 gebruikte het CBS de nationale definitie van beroepsbevolking: alle personen van 15 tot 65 jaar die
twaalf uur of meer per week betaald werken (= werkzame beroepsbevolking) plus alle personen van 15 tot 65 die
naar betaald werk zoeken maar die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week werken
(= werkloze beroepsbevolking).
Vanaf 1 januari 2015 gebruikt het CBS de internationale definitie van beroepsbevolking van de International
Labour Organisation (ILO). Op basis van de internationale definitie kunnen tussen landen vergelijkingen worden
gemaakt van de omvang van de werkzame en werkloze beroepsbevolking.
- De voorheen gehanteerde nationale definitie van beroepsbevolking omvat alleen mensen die substantieel
werk hebben of willen hebben. Daarbij is de grens op 12 uur per week gelegd.
Volgens de ILO-definitie wordt iedereen die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft, tot de werkzame
beroepsbevolking gerekend. Doordat in de internationale definitie ook mensen die minder werken dan 12 uur
per week (zoals jongeren met een bijbaan) worden meegerekend, is de werkzame beroepsbevolking
aanzienlijk groter dan op basis van de nationale definitie.
- Naast het verschil in urengrens hebben de nieuwe cijfers volgens de ILO-definitie betrekking op personen van
15 tot 75 jaar. Bij de nationale definitie gaat het om een bovengrens van 64 jaar.
De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd vereist een jaarlijkse wijziging van de nationale definitie van de
beroepsbevolking, omdat personen boven de 64 jaar ook tot de beroepsbevolking gaan behoren. Door alle
personen tot 75 jaar mee te tellen, voorkom je dat de bovengrens van de beroepsbevolking jaarlijks moet
worden bijgesteld.
Het werkloosheidspercentage is gelijk aan het aantal werkloze personen berekend als percentage van de totale
(werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Omdat de omvang van de werkzame beroepsbevolking in de
internationale definitie veel groter is dan in de nationale definitie, is het resulterende werkloosheidspercentage in de
internationale definitie lager dan in de nationale definitie.
Voor de afbakening van de beroepsbevolking en de beroepsgeschikte bevolking zou dezelfde leeftijdsgrens
moeten worden gehanteerd. Dus als wordt uitgegaan van de ILO-definitie: 15 tot 75 jaar.

