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OPDRACHT VAN DE HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID
De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, die werd opgericht op 22 december 1995, verstrekt
informatie en advies aan de federale regering, en meer bepaald aan de minister van Werk, de
voorzitter van de Raad. De missie van de Raad bestaat erin het werkgelegenheidsbeleid op te volgen
en de voorstellen te onderzoeken ter bevordering van de banencreatie. In dat verband voert hij
onafhankelijke, beargumenteerde en vernieuwende analyses uit over de vroegere en huidige staat
van de arbeidsmarkt, alsook over de toekomstige behoeften, teneinde de werking ervan te
optimaliseren. De werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid passen ook in het
bredere kader van het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie, meer bepaald wat betreft
de richtsnoeren voor de werkgelegenheid en de aanbevelingen van de Raad van de Europese unie.
De Raad formuleert, in de mate van het mogelijke, concrete en realiseerbare aanbevelingen op
maat ter bevordering van de werkgelegenheid, rekening houdend met het algemeen belang en met
de specifieke kenmerken van de regionale arbeidsmarkten. Op die manier is hij in staat een
wezenlijke bijdrage te leveren aan de beleidsmakers op het vlak van de modernisering van de
organisatie van de arbeidsmarkt en haar vermogen om te beantwoorden aan de uitdagingen van
de mondialisering, de nieuwe technologieën, sociaaleconomische veranderingen en structurele en
institutionele hervormingen.
De Raad is samengesteld uit arbeidsmarktdeskundigen uit de academische wereld,
overheidsinstellingen, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de private sector. De
leden worden benoemd op persoonlijke titel, op grond van hun deskundigheid en ervaring op het
vlak van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, en ze vertegenwoordigen dus niet de instellingen
die hen hebben aangesteld. Elf leden worden benoemd op voordracht van de federale minister van
Werk en tien leden worden aangesteld door de regeringen van de gewesten en van de Duitstalige
Gemeenschap: drie leden worden aangesteld door de Vlaamse regering, drie door de Waalse
gewestregering, drie door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een lid wordt
aangesteld door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. Door deze samenstelling vormt de
Raad een uniek platform voor dialoog en uitwisseling van ideeën tussen het federale niveau en de
gewesten en gemeenschappen.
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WELKE POSITIE HEBBEN DE LAAGGESCHOOLDEN OP DE ARBEIDSMARKT IN BELGIË?
In zijn verslag van 20191 toonde de Raad dat het scholingsniveau de belangrijkste determinant is
van de arbeidsmarktparticipatie, ongeacht het geslacht, de leeftijd, de woonplaats, de nationaliteit
of de afkomst van de betrokken personen. Slechts 52 % van de laaggeschoolden, dit zijn personen
die hoogstens een diploma van het lager secundair onderwijs hebben behaald2, is actief op de
arbeidsmarkt, terwijl het nationaal gemiddelde 74 % bedraagt3. Vlaanderen tekent voor de
laaggeschoolden een participatiegraad op van 57 %, maar Wallonië komt niet verder dan 46 %. De
participatiegraad van laaggeschoolden in Brussel ligt, met 53 %, daartussen. Deze resultaten liggen
onder het Europese gemiddelde (64 %) en ver onder de participatiegraad van de best presterende
landen, Portugal en Zweden. De participatiegraad van laaggeschoolden bedraagt in deze onderling
zo verschillende landen 75 %.
Ondanks deze lage participatiegraad, ligt de werkloosheidsgraad van laaggeschoolden op 12,2 %,
wat veel hoger is dan de gemiddelde werkloosheidsgraad voor België van 5,4 %.
De globalisering en de technische vooruitgang, in het bijzonder de digitalisering, zorgt voor een
transformatie van de arbeidsmarkt. Bepaalde jobs zullen verdwijnen, anderen zullen veranderen
en nieuwe jobs zullen ontstaan. Het wordt een uitdaging om gepast in te spelen op die
ontwikkelingen in het bijzonder voor laaggeschoolden die veelal als eersten die gevolgen zullen
ervaren, en vaak niet over de nodige bagage beschikken om zich daaraan snel aan te passen. De
laaggeschoolden behoren ook tot de groepen die het zwaarst worden getroffen door de gevolgen
van de coronacrisis. Gezien dit maatschappelijk probleem, vond de Raad het noodzakelijk om de
balans op te maken van de integratie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. Het huidige verslag
tracht een antwoord te bieden op de volgende vragen: Zijn er verhoudingsgewijs meer
laaggeschoolden of minder aangepaste werkplekken? Zijn de financiële stimuli voldoende? Zijn de
loonkosten te hoog?
De Raad werd eerst geconfronteerd met een definitieprobleem. Het is makkelijk om een persoon
te kenmerken aan de hand van zijn hoogst behaalde diploma, maar het is moeilijker om de
competenties die samenhangen met een beroep te meten. In dit verslag worden de
laaggekwalificeerde functies, net als in de literatuur, gelijkgesteld met de zogenaamde elementaire
functies4. Deze komen overeen met beroepen zoals huishoudhulpen, ongeschoolde arbeiders in de
industrie of de landbouw, vuilnisophalers, straathandelaars of medewerkers van
fastfoodrestaurants.
De gebruikte classificaties, per scholingsniveau of per kwalificatieniveau van de beklede functie,
komen overeen met algemeen aanvaarde internationale classificaties. Desondanks hebben deze
ook limieten op het vlak van analyse. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om rekening te houden
met de snelle ontwikkelingen in het onderwijs en de beroepen.
Het verhogen van de werkgelegenheidsgraad voor de 1 378 000 laaggeschoolden in België, zou de
waardecreatie van de economie maar ook de sociale inclusie kunnen worden verhoogd, doordat de
koopkracht toeneemt en het risico op armoede afneemt. Volgens de Raad moeten de inspanningen
om de doelstelling van de regering voor een werkgelegenheidsgraad van minstens 80 % in 2030 te
halen, vooral op deze groep worden gericht. Het zou raadzaam zijn dit perspectief te integreren in
de uitvoering van het Plan voor Herstel en Veerkracht dat de regering heeft opgesteld.

1
2
3
4

HRW (2019), Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie, https://hrw.belgie.be/nl/home/verslagenadviezen/verslagen-2019.
De bevolking wordt opgesplitst naar scholingsniveau op basis van de internationale standaardclassificatie van
onderwijs (ISCED) die dateert uit 2011.
Tenzij anders vermeld, gegevens voor 2019.
De classificatie van beroepen volgens de vereiste kwalificatie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatie
van beroepen (ISCO).
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Het verslag begint met een paradox. Terwijl het aandeel laaggeschoolden in de bevolking op
arbeidsleeftijd nooit zo klein was (tussen 1992 en 2019 daalde het van 47 % tot 21 %) en het aandeel
laaggekwalificeerde banen relatief stabiel bleef, nam de werkgelegenheidsgraad van
laaggeschoolden af (van 48,7 % tot 46,3 % op dezelfde periode). Dit kan door meerdere factoren
worden verklaard. Enerzijds, verlaten vandaag minder personen het onderwijs laaggeschoold,
maar deze overblijvende groep cumuleert verschillende nadelige kenmerken die de integratie op
een arbeidsmarkt, waar zelfs de elementaire functies complexer geworden zijn, bemoeilijkt.
Anderzijds, kan dit ook worden verklaard doordat laaggeschoolden in een context van polarisering
van de arbeidsmarkt concurrentie hebben van middengeschoolde werknemers die hun eigen
werkgelegenheidskansen zien afnemen en die hun toevlucht zoeken in laaggekwalificeerde
functies. Gelet op deze concurrentie in het arbeidsaanbod geven de werkgevers de voorkeur aan
de meer geschoolde kandidaten, ook al zijn hun competenties a priori niet vereist. Ze doen dat
omdat ze ervan uitgaan dat deze kandidaten zich beter kunnen aanpassen en beter kunnen groeien
in de functie. Deze verdringing van laaggeschoolden wordt versterkt door de hoge loonkosten die,
zonder maatregelen ter vermindering van de lasten, de mogelijkheden beperken om
laaggekwalificeerde banen met een lage productiviteit te creëren. Het lijkt dus noodzakelijk dat de
overheid optreedt om dit type werkgelegenheid te ondersteunen. Dit overheidsoptreden moet
correct worden bepaald. Dat is des te complexer omdat de overheid tegelijkertijd actie moet
ondernemen op het vlak van de initiële en permanente opleiding, de loonkosten en
arbeidsvoorwaarden, de financiële stimuli om te werken en de goede afstemming tussen
arbeidsaanbod en arbeidsvraag. Daarnaast moet er onvermijdelijk ook worden nagedacht over de
voorwaarden die nodig zijn om de werkgelegenheidscreatie voor middengeschoolden nieuw leven
in te blazen. Er moeten terug werkgelegenheidsvooruitzichten, die overeenstemmen met hun
vaardigheden, worden geboden aan een doelgroep die hoofdzakelijk bestaat uit personen met een
diploma hoger middelbaar onderwijs en tegelijkertijd moet de zogenaamde middenklasse meer
kansen krijgen op sociale promotie. Dit valt echter buiten het kader van dit verslag.
Om deze verschillende elementen te documenteren, gaat het verslag achtereenvolgens in op de
kenmerken van de laaggeschoolden en de aard van de laaggekwalificeerde banen die voor hen a
priori het meest toegankelijk zijn. Daarnaast kaart het verslag de kwestie van opleiding aan als
oorzaak én oplossing van de problematiek. De financiële dimensie vormt de tweede pijler van het
verslag. Daarin wordt de rol van de sociale partners in de bepaling van de minimumlonen belicht
en die van de overheid via de parafiscale heffingen op de lonen van werknemers en de loonkosten.
Ook de kwestie van de financiële inactiviteit- en werkloosheidsvallen wordt aangekaart voor een
publiek waarvan het arbeidsinkomen vaak beperkt is. Tot slot wordt er specifieke aandacht besteed
aan de moderne bemiddelingsmethodes die zijn aangepast aan laaggeschoolde werkzoekenden en
aan de praktijkervaringen die de diversiteit aan initiatieven van de publieke en private
arbeidsbemiddelingsdiensten weerspiegelen om de laaggeschoolde werkzoekenden te begeleiden
in hun traject naar een baan.
Het verslag werd parallel met de OESO-studie5 naar laaggeschoolden in België opgesteld en baseert
zich hierop om, met name, de positie van België op het internationaal toneel te documenteren.

Minder laaggeschoolden, meer laaggekwalificeerde banen en toch een verzwakte positie op de
arbeidsmarkt
Als teken van economische en sociale vooruitgang, neemt het scholingsniveau van de bevolking
gestaag toe. Ten opzichte van het begin van de jaren negentig, is het aantal personen met
hoogstens een diploma van het lager secundair onderwijs binnen de bevolking op arbeidsleeftijd
gehalveerd; het daalde van 2,8 tot 1,4 miljoen personen. Dit kan worden verklaard door de
5
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democratisering van het onderwijs, waardoor een steeds groter aandeel van de jonge generaties
hun scholingstraject verlengt, ook na de leerplichtperiode, maar ook doordat de oudere generaties
die aanvankelijk een gemiddeld lager scholingsniveau hadden de beroepsbevolking verlaten.
Tegelijkertijd is het aantal banen waarvoor een laag scholingsniveau vereist is, toegenomen met
40 %, dat is sneller dan het gemiddelde. Intuïtief gezien zou de situatie van laaggeschoolden er dus
op vooruit moeten gegaan zijn. Dat is echter niet het geval. Het aandeel van de laaggeschoolden in
de totale werkgelegenheid is sinds het begin van de jaren negentig met meer dan 20 procentpunten
gedaald. Binnen de laaggekwalificeerde banen viel het aandeel laaggeschoolden terug van meer
dan 70 % aan het begin van de jaren negentig tot 42 % in 2019. Ze werden verdrongen door
middengeschoolde personen, van wie de verwachte arbeidsmogelijkheden zijn afgenomen op een
arbeidsmarkt waar vooral hooggekwalificeerde banen worden gecreëerd. Deze polarisering van de
arbeidsmarkt heeft op die manier twee slachtoffers gemaakt: de middengeschoolden die ertoe
worden gedwongen lager gekwalificeerde en minder betaalde functies te aanvaarden om aan werk
te raken, en de laaggeschoolden die door de middengeschoolden worden weggeconcurreerd tegen
de achtergrond van een toenemende complexiteit van de beroepen.
De polarisering doet zich niet alleen in België voor. In de EU wordt gemiddeld genomen ook een
vermindering
opgetekend
van
arbeidsmogelijkheden
die
overeenkomen
met
middengekwalificeerde banen, in het voordeel van hooggekwalificeerde functies, terwijl het
aandeel laaggekwalificeerde beroepen relatief stabiel blijft. België onderscheidt zich daarentegen
door de personen die deze laaggekwalificeerde functies bekleden. In dit type functies worden
laaggeschoolden veel vaker verdrongen door middengeschoolden. De helft van de
laaggekwalificeerde banen worden in België ingevuld door een middengeschoolde, terwijl dat in de
EU voor gemiddeld 40 % van de laaggekwalificeerde banen het geval is. Dit doet de vraag rijzen of
de opleidingen zijn afgestemd op de vereisten van de arbeidsmarkt. Kwantitatief beschouwd, is de
ontwikkeling van het aantal afgestudeerden zeker positief; vanuit kwalitatief oogpunt roept de
balans echter vragen op. De verslechtering van de scores van de leerlingen op internationale
ranglijsten en het feit dat de technische en wetenschappelijke richtingen nog te weinig als
studierichting worden gekozen, beïnvloeden immers de integratiemogelijkheden van
afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

Wie zijn vandaag de laaggeschoolden in België?
In 2019 was 21 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar laaggeschoold. Dit percentage is (licht)
hoger bij de mannen (22 %), de 50- tot 64-jarigen (29 %) en de personen van buitenlandse afkomst
(27 % voor wie van Europese origine is en 44 % voor wie van buiten de EU afkomstig is). De
oververtegenwoordiging van personen van buitenlandse origine in de laaggeschoolde bevolking
kan vragen doen rijzen over de redenen voor de aantrekkingskracht van België voor deze personen.
Zoals blijkt uit het verslag van 2018 van de Raad, betreedt deze groep het grondgebied voornamelijk
voor gezinshereniging, waardoor de Raad een aanbeveling formuleerde over een onthaal- en
integratiebeleid dat aan deze groep is aangepast. Kijken we naar de bevolking per gewest, dan telt
Vlaanderen nog slechts 17 % laaggeschoolden en wordt verhoudingsgewijs het grootste aantal in
Brussel opgetekend (27 %), net voor Wallonië (24 %).

Wie bekleedt de laaggekwalificeerde functies?
Uit de analyses van de Raad blijkt dat de kans dat een persoon in een laaggekwalificeerde baan
wordt tewerkgesteld weinig varieert met de leeftijd, al is die lichtjes hoger aan het begin van de
loopbaan. Die kans blijkt aanzienlijk hoger voor vrouwen, voor personen van niet-Europese afkomst
en vooral voor laaggeschoolden. Deze informatie, in combinatie met de spreiding van de betrokken
bevolkingsgroepen, maakt het mogelijk om de prioritaire actiegebieden vast te stellen.
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Welke bedrijfstakken stellen aangepaste functies voor laaggeschoolden voor?
Laaggekwalificeerde functies6 zijn weliswaar terug te vinden in alle bedrijfstakken, maar drie
branches in het bijzonder zijn goed voor 60 % van de banen waarvoor weinig kwalificaties vereist
zijn. Het betreft de administratieve en ondersteunende diensten (27 % van het totale aantal
laaggekwalificeerde banen in België; het merendeel zijn “dienstencheque” werknemers die bij deze
branche worden geteld), de gezondheidszorg (23 %) en de handel (10 %). Dit zijn trouwens
bedrijfstakken die bijzonder onder druk kwamen te staan door de gezondheidscrisis. In deze
branches is het aandeel van elementaire functies in hun totale werkgelegenheid, zoals verwacht,
hoger dan het gemiddelde, namelijk 43 % in de administratieve en ondersteunende diensten, 18 %
in de handel en 15 % in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, tegen gemiddeld
10 % in de economie als geheel. Ze stellen echter niet eenzelfde aandeel laaggeschoolden tewerk.
De laaggeschoolden maken immers slechts 25 % van de totale werkgelegenheid in de
administratieve en ondersteunende diensten uit en 12 % in de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening. Deze verschillen zijn het gevolg van de concurrentie van
middengeschoolden voor deze laaggekwalificeerde functies. In vergelijking met de private sector,
stelt de overheidssector verhoudingsgewijs minder laaggeschoolden tewerk (11 %), en deze
laatsten hebben er minder kansen om een andere dan een laaggekwalificeerde functie te bekleden,
wat voor hen tot een lage professionele mobiliteit in deze sector leidt.
In andere bedrijfstakken is het aandeel van laaggeschoolde werknemers daarentegen duidelijk
hoger dan dat van laaggekwalificeerde banen. Dat is het geval in de bouwnijverheid (23 % vs. 3 %),
de industrie (16 % vs. 5 %) en het vervoer (23 % vs. 10 %). In deze bedrijfstakken hebben de
laaggeschoolden dus de kans om beter gekwalificeerde functies te bekleden; er bestaat een reële
mogelijkheid tot mobiliteit en professionele promotie. Er moet ook worden opgemerkt dat het
basisloon in deze branches, althans in de bouwnijverheid en de industrie, hoger is dan het
gemiddelde, al zet dat de werkgevers er niet toe aan om hogergeschoold personeel in dienst te
nemen. Tot slot kan worden vastgesteld dat mannelijke werknemers in de meerderheid zijn in deze
bedrijfstakken, terwijl vrouwelijke werknemers in de meerderheid zijn in de administratieve en
ondersteunende diensten en de gezondheidszorg, waar de verdringing door middengeschoolden
het meest uitgesproken is.

Wat zijn de kenmerken van deze laaggekwalificeerde banen?
Voor loontrekkenden blijft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur de norm, ook voor de
laaggekwalificeerde functies. Het aandeel tijdelijke contracten voor laaggekwalificeerde functies
beloopt echter 16 % en overschrijdt zo het Belgisch gemiddelde van 10 %. In Wallonië wordt 20 %
van de laaggekwalificeerde functies met een tijdelijk contract uitgeoefend. Het verschil is veel
groter als de leeftijd van de werknemers in aanmerking wordt genomen. Van de 20- tot 24-jarigen
die een laaggekwalificeerde functie bekleden, is 50 % tewerkgesteld met een tijdelijk contract,
terwijl dat voor de 50- tot 64- jarigen slechts voor 8 % het geval is. Dit resultaat wordt beïnvloed
door het gewicht van de studentenjobs. Meer in het algemeen worden tijdelijke contracten, met
inbegrip van uitzendcontracten, meer gebruikt in de sectoren die flexibiliteit vereisen, zoals de
handel en de horeca, en in de administratieve en ondersteunende diensten, die grote aanbieders
van laaggekwalificeerde banen zijn. In bijna acht op de tien gevallen wordt dit type contract
opgelegd aan de werknemer die in een laaggekwalificeerde functie wordt tewerkgesteld, een
verhouding die volkomen vergelijkbaar is voor de andere kwalificatieniveaus. De gemiddelde duur
van deze contracten blijkt daarentegen veel korter voor laaggekwalificeerde banen: een derde
6

12.

Ter herinnering: deze laaggekwalificeerde beroepen verwijzen naar huishoudhulpen, ongeschoolde arbeiders in de
landbouw en de verwerkende nijverheid, vuilnisophalers, medewerkers sneldienstreparatie, straatverkopers en op
straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

hebben een duur van minder dan een maand, terwijl dat voor hooggekwalificeerde functies slechts
voor 11 % het geval is.
Het percentage deeltijdwerkers hangt nauw samen met het kwalificatieniveau. Een op de twee
personen die zijn tewerkgesteld in een laaggekwalificeerd beroep werkt deeltijds, dat is het dubbel
van het nationale gemiddelde. Voor de vrouwelijke werknemers in een laaggekwalificeerd beroep,
stijgt dat aandeel tot twee derde. De bedrijfstak of het beroep bepaalt deze resultaten. De branches
waar deeltijdarbeid het vaakst voorkomt (huishoudens als werkgever, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening, administratieve en ondersteunende diensten), stellen een groot
percentage vrouwelijke werknemers tewerk. Ter herinnering: 80 % van de deeltijdwerkers zijn
vrouwen. Dit is een opvallend percentage, ook al zou slechts 6 % van de deeltijdwerkers voltijds
willen werken. De situatie is echter aanzienlijk verschillend naargelang van het gewest. In
Vlaanderen zou 4 % voltijds willen werken, in Wallonië 8 % en in Brussel 16 %. Deze cijfers blijven
onder het Europees gemiddelde waar dit het geval is voor één vierde van deeltijdwerkers. De
deeltijdarbeid is vaker onvrijwillig voor personen die laaggekwalificeerde functies bekleden (10 %),
en vooral voor mannen in die laaggekwalificeerde functies (26 %). Een reden om deeltijds te werken
is dat een gewenste baan binnen de laaggekwalificeerde functies dubbel zo vaak slechts deeltijds
wordt aangeboden (23 %) dan binnen de hooggekwalificeerde beroepen (12 %). Net als voor de
duur van de tijdelijke contracten, kan een sterke correlatie worden vastgesteld tussen het aantal
gepresteerde uren bij een deeltijdse baan en het kwalificatieniveau. Het aantal uren is des te
beperkter wanneer het om een laaggekwalificeerde functie gaat. Dit heeft gevolgen voor het niveau
van het inkomen dat erdoor kan worden verkregen. Dat hun arbeidstijd gemiddeld korter is, heeft
niet tot gevolg dat de personen met een laaggekwalificeerde baan een tweede baan hebben. Ze
zijn ook niet vaker op zoek naar een andere baan, maar wanneer ze dat wel doen, valt het op dat
ze relatief vaker een baan met meer werkuren zoeken.
Het type arbeidstijdregeling van een functie hangt af van de eisen die gepaard gaan met die functie
(verkopers werken op zaterdag, restauranthouders werken ‘s avonds, verpleegsters werken in
shiften, enzovoort). Uit de enquêtegegevens blijkt dat atypische werkuren, zoals avond- en
nachtwerk en zaterdag- of zondagwerk, minder vaak voorkomen in laaggekwalificeerde functies.
De vaste werktijden, zonder autonomie in de werkorganisatie, komen vaker voor in de
laaggekwalificeerde beroepen. Bovendien hebben laaggeschoolden en in het bijzonder vrouwen
vaker te maken met onderbroken werktijden, die onder meer van toepassing zijn in de schoonmaak
of in kinderdagverblijven.
Bijna alle werknemers die zijn tewerkgesteld in laaggekwalificeerde functies werken nooit van thuis.
Tijdens de lockdownperiodes behoorden de laagstgeschoolden immers tot degenen die het minst
toegang hadden tot telewerk en die de meeste periodes van tijdelijke werkloosheid meemaakten.
Wat betreft het beroepsstatuut, is het frappant dat een uiterst kleine minderheid van
laaggekwalificeerde functies worden bekleed door zelfstandigen. Het gaat om slechts 2 %, terwijl
de zelfstandigen gemiddeld 13 % van de banen uitmaken. De ontwikkeling van nieuwe
dienstenactiviteiten in verband met e-commerce of de circulaire economie zou hierin verandering
kunnen brengen, ook in de nabije toekomst. Het bestaan van toegangscriteria om een beroep als
zelfstandige te kunnen uitoefenen kan een rem vormen voor laaggeschoolde personen. In 2018 en
2019 heeft Vlaanderen deze vereisten afgeschaft voor het merendeel van de zelfstandige
beroepen. Gezien de situatie nog niet aangepast is in de rest van het land, zou het interessant zijn
niet alleen de evolutie van de toegang van de laaggeschoolden tot deze zelfstandige beroepen maar
ook de duurzaamheid van hun zelfstandige activiteit te vergelijken om te kunnen evalueren wat het
nut is van dergelijke criteria. In de drie gewesten bestaan er activiteitencoöperaties die
laaggeschoolden helpen hun ondernemerstalent te ontwikkelen, zonder dat ze daarbij al
onmiddellijk worden blootgesteld aan alle risico’s verbonden aan een zelfstandigenstatuut.
Over het algemeen melden laaggeschoolden die tewerkgesteld zijn een duidelijk lagere
tevredenheidsgraad dan de hogergeschoolde werknemers, met name wat hun financiële situatie
13.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

betreft. De loonverschillen weerspiegelen onder meer productiviteitsverschillen, die op hun beurt
voortvloeien uit het scholingsniveau, de ervaring en de kenmerken van de uitgeoefende job. Ceteris
paribus, bedraagt het loonverschil voor personen die hun secundaire studies hebben voltooid in
vergelijking met de laaggeschoolde groep 7 %. Vanuit het perspectief van de uitgeoefende functie,
is het loon voor een middengekwalificeerd beroep gemiddeld 12 % hoger dan dat voor een
laaggekwalificeerd beroep.
Nettoloon vs. loonkosten, de moeilijke vergelijking van de bezoldiging van laaggekwalificeerde
banen
Vergeleken met hogergeschoolde werknemers, lijkt de spreiding van de lonen voor
laaggeschoolden beperkter, met het minimumloon als ondergrens. Dat minimumloon vormt een
bescherming tegen het armoederisico voor werkenden, maar kan een rem blijken op de creatie van
banen wanneer het niveau ervan hoger is dan de verwachte productiviteit voor deze functies.
Hoewel niet kan worden uitgesloten dat dit probleem in België bestaat, lijkt het niet erg groot. De
meeste sectoren hebben immers collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten waarin een
basisloon is vastgelegd dat (soms veel) hoger is dan het interprofessionele minimumloon
(gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, GGMMI, dat in december 2020 €1 625,72
bedroeg). Minder dan 3 % van de loontrekkenden krijgt een loon dat dicht bij dit minimum ligt. De
paritaire comités waar de laagste minima (GGMMI + 10 %) worden toegepast, zijn voornamelijk die
van arbeidsintensieve activiteiten zoals de detailhandel, de grootwarenhuizen, de sociaal-culturele
sector of de kinderopvang. De sectorale minima in de petroleumindustrie of de cementfabrieken
zijn daarentegen veel hoger, namelijk zowat 160 tot 180 % van het interprofessionele minimum.
Uiteindelijk is het gemiddelde effectieve minimumloon berekend voor de privésector als geheel
20 % hoger dan het GGMMI.
Uit een internationale vergelijking blijkt het absolute niveau van het GGMMI een van de hoogste
van de EU. Het ligt tussen dat van Nederland en dat van Duitsland en Frankrijk. Dat zijn onze
referentielanden op het gebied van loonkosten. In verhouding tot het mediaanloon ligt het GGMMI
duidelijk lager, onder het EU-gemiddelde en het niveau van de buurlanden.
België voldoet al grotendeels aan de overwegingen van de Europese Commissie opgenomen in het
voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de EU. Er moet echter worden
opgemerkt dat, los van indexeringen, een herwaardering van het GGMMI apart wordt
overeengekomen tussen de sociale partners. De laatste herwaardering dateert van 2008. In termen
van relatieve koopkracht is het interprofessionele minimumloon dus teruggelopen ten opzichte van
het gemiddelde brutoloon, dat reële verhogingen heeft gekend op basis van de opeenvolgende
sectorale akkoorden die werden overeengekomen.
Het brutoloon is echter niet de meest relevante indicator, noch voor de werknemer, noch voor de
werkgever. Daaraan moet een essentiële variabele worden toegevoegd, namelijk de
(para)fiscaliteit. Vanuit het oogpunt van de werkgever, moet het brutoloon immers worden
aangevuld met de netto sociale lasten (bijdragen minus werkgelegenheidssteun), om de loonkosten
te meten die zullen worden vergeleken met de productiviteit van de werknemer. Vanuit het
oogpunt van de werknemer, moeten de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en de
inkomstenbelasting van het brutoloon worden afgetrokken en moet de sociale en fiscale
werkbonus erbij worden opgeteld, om het nettoloon te meten, dat in voorkomend geval zal worden
vergeleken met het netto-inkomen uit een sociale uitkering.
Aangezien er drempels en sociale minima bestaan en er rekening moet worden gehouden met de
gezinssituatie en de progressiviteit van de fiscaliteit, is er geen lineair verband tussen deze
variabelen en het niveau van het brutoloon. Er moet op basis van ‘typegevallen’ worden gewerkt
om het belang ervan te beoordelen. De belastingwig meet het verschil tussen de totale loonkosten
voor de werkgever en het nettoloon dat de werknemer ontvangt. Ze weerspiegelt de belastingdruk
op arbeid.
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Voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste die het effectieve gemiddelde minimumloon
(GGMMI + 20 %) betaald krijgt, bedraagt de belastingwig 29 %. Als het loon van die alleenstaande
oploopt tot 67 % van het gemiddelde loon, wat in de literatuur als een laag loon wordt beschouwd,
stijgt de belastingwig tot 47 %. Als die alleenstaande het gemiddelde loon krijgt betaald, zal de
belastingwig oplopen tot iets meer dan 50 % van de totale loonkosten.
Het gewicht van deze (para)fiscale heffing kan niet worden beoordeeld zonder rekening te houden
met het niveau en de kwaliteit van de sociale uitkeringen en van de overheidsdiensten die daarmee
kunnen worden gefinancierd. Dit valt buiten het doel van dit verslag. Wordt het niveau van deze
indicator vergeleken met dat in de drie buurlanden, blijkt echter dat voor een laag loon (67 % van
het gemiddelde loon) de belastingdruk op arbeid in België hoger blijft, en dat zelfs na de taxshift
2016-2020 die heeft bijgedragen tot een duidelijke daling ervan.
Om het niveau van de loonkosten van een werknemer te kunnen beoordelen, moet dat worden
bestudeerd in verhouding tot zijn productiviteit. Uit verschillende empirische studies op basis van
Belgische gegevens blijkt dat de spreiding van de lonen minder groot is dan die van de
productiviteit. Hoewel dit positief is op het vlak van rechtvaardigheid, remt deze situatie echter de
indienstneming van laaggeschoolden/laaggekwalificeerden af. Dit toont aan dat er actie moet
worden ondernomen op twee pijlers: het scholingsniveau (initiële opleiding en permanente
opleiding) moet worden verhoogd en tegelijkertijd moeten de loonkosten worden beheerst om de
creatie van lagergekwalificeerde banen te ondersteunen.
De sociale partners hebben, via de loononderhandelingen, een belangrijke verantwoordelijkheid
op dit gebied. De overheid, die instaat voor het algemeen belang en de goede werking van de
economie, komt echter al heel lang tussen in dit domein. De (para)fiscaliteit op arbeid biedt hen
een uitzonderlijke hefboom voor actie. De verschillende overheden van het land hebben, binnen
hun respectieve bevoegdheden, een arsenaal aan structurele en gerichte maatregelen ontwikkeld
om de loonkosten van een laaggeschoolde te verminderen en zo de werkgevers aan te moedigen
om banen te creëren die voor hen toegankelijk zijn. Dankzij de evaluaties die werden uitgevoerd,
kunnen de meest relevante parameters worden geïdentificeerd, aangezien uit de feedback is
gebleken dat het succes van deze maatregelen grotendeels afhangt van de opzet ervan: algemeen
of gericht, activering van de uitkering of verlaging van de sociale bijdragen, tijdelijk of permanent,
constant of variabel, automatisch of op aanvraag, enzovoort. Voor de ondersteuning van de
economie en de werkgelegenheid als gevolg van de gezondheidscrisis werden een groot aantal
specifieke maatregelen toegevoegd, die van beperkter omvang en per definitie van tijdelijke aard
zijn. Zij maken een systeem van loonkostenverlaging, waarvan de duidelijkheid voor werkgevers en
potentiële begunstigden in twijfel kan worden getrokken, echter nog complexer. Ter illustratie
biedt het verslag een (niet exhaustief) overzicht en een beschrijving van de belangrijkste
beleidsmaatregelen die in 2020 op federaal en regionaal niveau werden genomen om de
loonkosten te verlagen.
Maatregelen op federaal niveau:
-

‘algemene’ doelgroepenverminderingen, wat een vermindering of vrijstelling van patronale
sociale bijdragen inhoudt die niet verbonden zijn aan persoonsgebonden criteria (bv.: bij het
aanwerven van het eerste personeelslid);

-

vermindering van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing, zoals bijvoorbeeld in het kader van
ploegen- of nachtarbeid;

-

sociale maribel voor de non-profit sector, wat via de pooling van de patronale
bijdrageverminderingen op sectorniveau de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen subsidieert.

Maatregelen op regionaal niveau (sinds de zesde staatshervorming):
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-

‘specifieke’ doelgroepenverminderingen, wat een vermindering of vrijstelling van patronale
sociale bijdragen inhoudt bij het aanwerven van groepen die een zwakke positie hebben op
de arbeidsmarkt (bv.: laaggeschoolden jongeren of oudere werknemers);

-

activering van de uitkering, wat betekent dat de overheid een deel van het nettoloon van de
werknemer gedurende een bepaalde periode ten laste neemt;

-

het systeem van de dienstencheques waarbij de overheid per gepresteerde cheque een
tussenkomst betaalt aan de werkgever;

-

stimuleren tewerkstelling in de sociale inschakelingseconomie via doelgroepenvermindering
en/of activering van de uitkering.

De Raad stelt vast dat deze verschillende maatregelen aanzienlijke middelen vergen van de
overheidsfinanciën. De maatregelen zijn essentieel om weinig productieve functies, waarvoor
de loonkosten in eerste instantie te hoog zijn, economisch rendabel te maken. De
gezondheidscrisis heeft, naast talloze negatieve gevolgen, ook geleid tot nieuwe
consumptiepatronen, nieuwe noden die eerder laag- of middengeschoolde arbeidskrachten
vereisen (hulp aan personen, logistiek, circulaire economie, etc.) en bieden dus een perspectief
aan de laaggeschoolde werkzoekenden. De overheden moeten, bij de keuze om deze
tewerkstelling te subsidiëren, de kost van de maatregelen afwegen ten opzichte van de kosten
die de gemeenschap (de sociale zekerheid) zou moeten dragen als de betrokken personen
inactief of werkloos zouden blijven. In dat opzicht hebben de steunmaatregelen ook een
sociaal doel. Dit is des te meer zichtbaar wanneer de banen worden gecreëerd binnen de
sociale economie of de overheidssector en dus buiten de gewone marktsector vallen. De
tewerkstelling in een activiteit die verbonden is met de sociale economie is een essentieel
instrument: het biedt arbeidsmogelijkheden aan bijzonder kwetsbare personen en er wordt
tegelijkertijd tegemoetgekomen aan maatschappelijke behoeften. In de loop van de tijd zijn
de behoeften van de overheden geëvolueerd en zijn ze steeds meer gekwalificeerder personeel
gaan aanwerven. Dit beleid is, net zoals in de private sector, onafwendbaar. De Raad moedigt
echter wel aan dat het beleid, naar aanleiding van de huidige crisis, wordt vergezeld door een
reflectie over het aanbod van openbare diensten, in het bijzonder van lokale diensten.
De Raad heeft er altijd al voor gepleit om dit type van globale kosten-batenanalyse uit te
voeren opdat een echte evaluatiecultuur zou worden ontwikkeld. Een evaluatie van het beleid
is niet alleen noodzakelijk voor een gezond beheer van de overheidsfinanciën, maar het zorgt
er ook voor dat het beleid ter bevordering van de werkgelegenheid beter wordt aanvaard door
de maatschappij. Deze aanbeveling heeft niet alleen betrekking op de overheidsdiensten, de
engagementen van de sociale partners moeten ook ex post worden geëvalueerd.
Bij de voorbereiding van dit verslag heeft de Raad vastgesteld dat er op dit gebied positieve
ontwikkelingen zijn. Alle gewesten hebben, binnen hun bevoegdheden, hun beleid
geëvalueerd en ook op federaal niveau is dit als doelstelling in de regeringsverklaring
vastgelegd. Dit is van essentieel belang, niet alleen om te weten of de kosten van de
maatregelen in overeenstemming zijn met de resultaten die worden gemeten, maar ook om
ervoor te zorgen dat het gewenste doel wordt bereikt, bijvoorbeeld dat de
werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden wordt verhoogd, zonder dat dit een negatief
effect heeft op andere groepen van werknemers. De Raad verheugt zich over deze
ontwikkelingen, maar preciseert dat de balans van een maatregel niet aan de hand van één
cijfer kan worden opgemaakt en dat de analyse meerdere dimensies moet omvatten. In een
samenlevingsmodel als het onze kan een beleid ter ondersteuning van de tewerkstelling van
de laaggeschoolden niet anders dan rekening te houden met kwalitatieve criteria op het vlak
van verloning en de arbeidsomstandigheden.
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Naast talrijke andere Belgische academische werken, wees een recente studie van de
Universiteit van Antwerpen (Wood en Neels, 2020) er nogmaals op dat het belangrijk is dat
administratieve gegevens, vooral die van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, goed
worden benut om de ingevoerde beleidsmaatregelen te monitoren, te evalueren en zelfs aan
te passen.
Op basis van de economische literatuur identificeerde de Raad een aantal principes die in acht
moeten worden genomen bij de bepaling van een ondersteunend beleid dat gebaseerd is op
een verlaging van de kosten van laaggeschoolde arbeid:
-

de focus leggen op de lage lonen in plaats van een algemene verlaging toe te kennen, ook
al is deze verhoudingsgewijs aanzienlijker voor de lage lonen;

-

zorgen voor een significante impact in termen van tewerkstelling op de doelgroep; een te
grote versnippering van de budgetten over verschillende doelgroepen beperkt de
doeltreffendheid van de maatregel voor een gegeven administratieve last;

-

duidelijke en verifieerbare criteria vastleggen, opdat de maatregel makkelijk kan worden
gecommuniceerd en dus gekend is door de begunstigden, en om de toekenning en de
controle ervan te vergemakkelijken; de selectiviteit kan drempeleffecten veroorzaken,
maar ze beperkt de deadweight-effecten van te algemene maatregelen;

-

de steun automatisch toekennen indien aan de bovengenoemde criteria is voldaan, om het
toepassingspercentage (‘take-up’) van de maatregel te verhogen;

-

een tijdsprofiel definiëren dat in overeenstemming is met de doelstelling: een permanente
of tijdelijke maatregel, een constante, progressieve of degressieve maatregel gedurende
de toepassingsperiode.

Het blijft een uitdaging om de toegevoegde waarde van de banen in de niet-marktsector te
meten. Het is aan de nationale rekenaars en de onderzoekers om criteria en methodes te
bepalen die toelaten de kwalitatieve dimensie van de menselijke interacties die deze banen
voortbrengen te kwantificeren. Hun kosten moeten dan ook op deze basis worden
geëvalueerd.

Waarom blijft de werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden dalen, terwijl de voorwaarden
voor het behoud of de creatie van laaggekwalificeerde banen zo worden ondersteund?
De Belgische economie creëerde de voorbije decennia talrijke laaggekwalificeerde banen, maar een
deel ervan werd ingenomen door middengeschoolden, die hun kansen op de arbeidsmarkt zagen
afnemen. Is met name de financiële stimulans voor laaggeschoolden niet voldoende om actief een
baan te zoeken? Ondervinden ze andere moeilijkheden die hun kans om te worden ingeschakeld
op de arbeidsmarkt beperken?
Het hoogste aandeel werkzoekenden is nochtans terug te vinden onder de laaggeschoolde
bevolking op arbeidsleeftijd (20 tot 64 jaar): 6 % zoekt actief naar werk, terwijl dat percentage 4 %
bedraagt voor de totale bevolking. De mogelijkheid om de overgang naar werk te maken, lijkt voor
hen veel beperkter dan voor de hogergeschoolde werklozen. 55 % van hen is immers sinds meer
dan een jaar werkloos, tegen 45 % van de middengeschoolden en 33 % van de hooggeschoolden.
Wat deze groep evenwel echt kenmerkt, is het zeer grote aandeel van inactieven: 48 % van de
laaggeschoolden is inactief, tegen 26 % van de middengeschoolden en 13 % van de
hooggeschoolden.
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De redenen voor deze verschillen zijn complex en hebben niet noodzakelijk een rechtstreeks
verband met de arbeidsmarkt. De voornaamste reden die laaggeschoolden aanhalen heeft te
maken met hun gezondheidstoestand: 16 % van de laaggeschoolden meent dat die slecht tot zeer
slecht is, tegen 9 % van de middengeschoolden en 5 % van de hooggeschoolden. Deze negatieve
perceptie is bovendien verslechterd doorheen de jaren: in 2008 verklaarde 12 % in slechte of zeer
slechte gezondheid te verkeren. Ziekte of arbeidsongeschiktheid worden ook veel vaker als redenen
aangehaald voor de stopzetting van hun vorige baan: 28 % van de laaggeschoolden vermeldt die
redenen, terwijl het gemiddelde 19 % bedraagt. Laaggeschoolden hebben ook vaker een
arbeidsbeperking. In 2012 raamde de EHSIS (European health and social integration survey) dat een
handicap vaker voorkwam bij laaggeschoolden (22 %) dan bij middengeschoolden (15 %) en
hooggeschoolden (12 %).
De redenen van familiale aard (bijvoorbeeld opvang van de kinderen) om geen werk te zoeken
worden eveneens veel vaker aangehaald door laaggeschoolden. Misschien is dit het gevolg van het
feit dat gezondheidsproblemen vaker voorkomen in gezinsverband en dat het inkomensverschil
met hun verwachte inkomsten uit arbeid niet voldoende is om de kosten van een alternatieve
oplossing te dekken.

Is het voor een laaggeschoolde, rekening houdend met de sociale uitkeringen, financieel
voordelig om te werken?
De mate waarin de overheden de beslissing om te werken ‘belasten’ speelt een belangrijke rol in
dat opzicht, net als andere factoren zoals de verplaatsingskosten of kosten voor kinderopvang die
er zijn wanneer men uit werken gaat. De participatie-aanslagvoet is een maatstaf die weergeeft in
welke mate de keuze om te werken expliciet, via de werknemersbijdrage en de personenbelasting,
en impliciet, door het verlies van een sociale uitkering, wordt belast. Hoe hoger de aanslagvoet ,
hoe kleiner de stimulans om te werken, wat leidt tot een werkloosheids- of inactiviteitsval.

Op basis van een vereenvoudigde simulatie voor een typegeval, blijkt dat de participatieaanslagvoet hoog is aan het begin van de werkloosheidsperiode, wat betekent dat de
financiële stimulans om een job te aanvaarden zwak is. Naarmate de werkloosheidsperiode
langer duurt en, in het bijzonder, wanneer de degressiviteit zijn volle effect heeft gehad en de
werkloze alleen nog recht heeft op de forfaitaire vergoeding, neemt de participatieaanslagvoet aanzienlijk af en wordt werken financieel interessanter. Maatregelen zoals de
sociale en de fiscale werkbonus, die het nettoloon verhogen dankzij, respectievelijk, een
vermindering van de socialezekerheidsbijdragen en een belastingvermindering, versterken het
relatieve financiële voordeel van werk voor de laagste lonen. Hun impact verdwijnt echter
relatief snel wanneer het brutoloon toeneemt: bij de lage loondrempel (67 % van het
gemiddelde loon) is de impact al zeer beperkt. Hij verdwijnt volledig wanneer het loon dicht
bij het gemiddelde loon van laaggeschoolden komt. De taxshiftoperatie van de regering-Michel
hielp, via de hervorming van de personenbelasting, werken aantrekkelijker te maken voor de
laagste lonen, met name door een uitbreiding van de laagste belastingschaal en een verhoging
van de fiscale werkbonus.
Volgens de OESO is het risico op financiële werkloosheid- of inactiviteitsvallen in België hoger
dan in de buurlanden en dan het EU-gemiddelde. Het betreft meer bepaald de laagbetaalde
banen en vooral in het begin van de werkloosheidsperiode. De gebruikte indicatoren meten
echter alleen de onmiddellijke financiële impact. Er wordt geen rekening gehouden met,
enerzijds, bepaalde kosten die gepaard gaan met een werkhervatting, in het bijzonder die voor
kinderopvang, en, anderzijds, met bepaalde voordelen op lange termijn, zoals de eventuele
loonsverhogingen of de gevolgen voor de pensioenrechten.
18.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De kwestie van financiële stimuli om te werken maakt al jaren deel uit van het publiek debat.
De Raad wijdde er al een verslag aan in 2005. Sindsdien zijn de zaken geëvolueerd. Er zijn extra
stimuli om te werken gekomen via het begeleidings- en opvolgingsprogramma voor
werkzoekenden, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, de aanpassing van de
criteria voor een passende baan, de federale en regionale werkbonussen, de belastingverlaging
voor de lage lonen, enzovoort. Recent onderzoek van de KU Leuven en van het CSB toont dat
de introductie van de sociale en fiscale werkbonus er toe hebben bijgedragen dat de
werkincentives voor de laagste lonen zijn toegenomen. De keerzijde van de medaille is echter
dat deze verhoging van de financiële stimuli een aanzienlijke budgettaire kost heeft en het
risico op een lage loonval of promotieval heeft verhoogd.
Bovendien, zal de Raad met interesse kennis nemen van de conclusies van de studie van de
OESO over de effecten van een versterkte degressiviteit op de uitstroom uit de werkloosheid
in België. De resultaten daarvan zullen in de loop van 2021 worden gepubliceerd.
Aangezien het niveau van de sociale uitkeringen, zoals het leefloon en de minimale
werkloosheidsuitkering, die wordt toegekend aan het einde van de degressiviteit, onder de
armoedegrens ligt, beveelt de Raad aan om de netto verloning te verhogen om het
inkomensverschil tussen werken en niet werken te verhogen. Maatregelen zoals de werkbonus
en belastingkredieten vormen krachtige hefbomen om die doelstelling te bereiken. Er moet
worden overwogen om hun bedrag te verhogen, maar ook de toepassingsvoorwaarden van
deze maatregelen moeten worden geherdefinieerd, met name wat betreft de bepaling van
onder- en bovengrenzen die de doeltreffendheid ervan bewaken alsook de
degressiviteitsformule die van toepassing is vanaf een bepaald loonniveau.
De Raad herhaalt ook dat de financiële elementen slechts een deel van het probleem vormen
voor de inschakeling van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt. Er moet ook rekening worden
gehouden met de andere elementen die de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt beïnvloeden:
verlies van sociale voordelen gelinkt aan het statuut van werkzoekende, toegankelijkheid van
kinderopvang en vervoersmiddelen, sociale attitudes, fysieke en mentale gezondheid,
woonomstandigheden, schuldbemiddeling en inhoudingen op het loon, enzovoort. De Raad
beveelt aan om te bestuderen of de sociale voordelen gradueel kunnen worden ingetrokken
voor personen die opnieuw werk vinden.

Vanuit sociaal en economisch opzicht zou er eerst voor moeten worden gezorgd dat een zo groot
mogelijk deel van de bevolking over voldoende bagage beschikt of deze verwerft om op een
duurzame basis op de arbeidsmarkt te worden ingeschakeld. De laaggeschoolde bevolking groeit
langs twee kanalen aan: via de jongeren die elk jaar het schoolsysteem verlaten en via de personen
van buitenlandse afkomst die in België immigreren en die niet over voldoende bagage beschikken.
Voor het eerste kanaal, dat als intern kan worden bestempeld, presteert België beter dan de EU,
met 8,4 % van de 18- tot 24-jarigen, tegen 10,2 % op het niveau van de EU. De verschillen tussen
de gewesten zijn echter aanzienlijk: 6,2 % in Vlaanderen, 10,9 % in Wallonië en 11,8 % in Brussel.
Het tweede, externe, kanaal is relatief minder gunstig voor België. Het aandeel van laaggeschoolde
immigranten van niet-Europese origine is immers hoger in België (42 % in 2018) dan in de EU (30 %).
Ter herinnering: de Raad wijdde zijn verslag van 20187 aan deze problematiek. Het relatieve gewicht
van de gezinshereniging als reden om het grondgebied te betreden is een gedeeltelijke verklaring
voor dit verschil.

7

HRW (2018), Verslag 2018: Immigranten geboren buiten de EU op de Belgische arbeidsmarkt, Brussel.
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Het werkgelegenheidsbeleid steunt op verschillende hefbomen, waaronder een kwaliteitsvol
onderwijs en doeltreffende professionele opleidingssystemen
Vanuit het oogpunt van menselijke ontwikkeling is de toegang tot kennis essentieel. Het is een
continu proces dat zich niet beperkt tot de eerste levensjaren en de schooltijd. Die schooltijd is
echter zeer belangrijk, aangezien die de burger in staat stelt om de nodige bagage te verwerven om
deel te nemen aan het maatschappelijk leven, maar hem ook en misschien vooral de zin en de
middelen geeft om te leren leren. De verworven kennis aan het einde van het secundair onderwijs,
of een equivalent daarvan, valideren, vormt de minimale basis voor levenslang leren.
Voor wie het secundair of gelijkwaardige onderwijs niet met succes heeft kunnen afronden, is dat
meestal niet te wijten aan beperkte intellectuele vaardigheden, maar aan een gecompliceerd
schooltraject als gevolg van familiale of culturele moeilijkheden of gezondheidsproblemen. Het
voortijdig schoolverlaten is dan het gevolg van meermaals blijven zitten en van ongewenste
heroriënteringen die de zin in studeren en het zelfrespect en, op de lange termijn, de houding ten
opzichte van permanente opleidingsmogelijkheden blijvend kunnen aantasten.
Het scholingsniveau speelt een belangrijke rol in de kans op tewerkstelling, maar de studierichting
is ook een belangrijke bepalende factor. Technische en technologische opleidingen bieden veel
loopbaanmogelijkheden, veel meer dan de opleidingen van het algemeen onderwijs, wanneer het
schooltraject wordt beëindigd op het niveau van het secundair onderwijs. Toch worden ze nog al
te vaak als tweede of derde keus beschouwd, als richtingen van de laatste keuze. Dat ze alternerend
kunnen worden georganiseerd, waarbij de leerling zijn tijd verdeelt tussen school en echte
werksituaties, biedt een echt educatief alternatief en legt tegelijkertijd de nadruk op de
beroepspraktijk.
Als werkgevers hebben bedrijven ook een vormende rol. Op die manier zorgen zij ervoor dat zij op
termijn toegang hebben tot de vaardigheden die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun
activiteiten en voor hun groei. De inschakelingsgraad van jongeren die alternerende
opleidingsprogramma’s afrondden, toont het succes van deze vorm van leren aan. Het hoge
percentage van jongeren die niet slagen of vroegtijdig stoppen illustreert echter wel de noodzaak
om cursisten en werkgevers beter te ondersteunen (begeleiding op school en op het werk,
pedagogische bijstand met het oog op, voorafgaande beheersing van sleutelcompetenties, pooling
van middelen tussen bedrijven en met de opleidingscentra, financiële stimuli, enzovoort). Het is
raadzaam de toegang tot deze opleidingsvorm niet voor te behouden aan leerplichtige jongeren,
maar, zoals het geval is in Vlaanderen, deze ook open te stellen voor werkzoekenden. In de Vlaamse
en Franse Gemeenschap werd het studieprogramma van het secundair onderwijs grondig
hervormd met het oog op een inclusief en kwaliteitsvol onderwijs. Voor jongeren die vroegtijdig de
school dreigen te verlaten, moet niet alleen de beheersing van de basiskennis worden verbeterd,
waaronder lezen en schrijven en digitale vaardigheden, maar ook de creativiteit, de
ondernemerszin en de ‘soft skills’.
Het percentage NEET’s (Neither in employment nor in education and training), dit zijn jongeren van
15 tot 24 jaar die werkloos zijn en geen onderwijs of opleiding volgen, verlagen maakt deel uit van
deze logica. Het gevoerde beleid heeft het mogelijk gemaakt om dit percentage aanzienlijk te
verminderen, van 17,7 % tot 10,1 %, tussen 2000 en 2008, maar het lijkt sindsdien een drempel te
hebben bereikt. Nieuwe inspanningen zijn dus nodig. Die moeten aangepast zijn aan de lokale
situaties. Met 7,5 % scoort Vlaanderen beduidend beter dan het Europese gemiddelde (10,1 %),
maar Wallonië en Brussel doen het veel slechter met respectievelijk 11 % en 12,9 %.
Het vertrek uit het onderwijssysteem betekent niet het einde van de mogelijkheden tot
permanente opleiding en competentieverwerving. Het tweedekansonderwijs en de opleidingen
en stages die worden voorgesteld aan werkzoekenden, zijn daarbij belangrijke instrumenten. De
opleidingen die bedrijven voor hun personeel organiseren, zijn steeds essentiëlere multiplicatoren
van de productiviteit. Ze komen zowel de werkgever als de werknemer ten goede. De werknemer
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verhoogt zo zijn inzetbaarheid in zijn loopbaanontwikkeling. Helaas blijken werkende
laagggeschoolden, ook al zijn de statistieken over dit onderwerp onzeker, verhoudingsgewijs weinig
beroepsopleidingen te volgen. Deze situatie doet zich niet alleen in België voor. Het is belangrijk
om de redenen hiervoor te begrijpen. De wettelijke bepalingen die voorzien in een minimumaantal
opleidingsdagen zouden dit moeten verhelpen, op voorwaarde dat deze opleidingen een reële
inhoud hebben. Permanente bijscholing gedurende de professionele loopbaan is een gedeelde
verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever.
Om deze opleidingen zo goed mogelijk te valoriseren, moeten de erdoor verworven competenties
officieel kunnen worden erkend. Dit is een krachtig instrument voor sociale promotie, ook voor
personen van buitenlandse afkomst die niet de kans hebben gehad om een volledig schooltraject
te ontwikkelen. Zoals de Raad in zijn verslag van 2018 al benadrukte, is de erkenning van de
gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's ook een essentieel element voor de inschakeling op
de arbeidsmarkt. De erkenningen harmoniseren en overdraagbaar maken tussen de EU-landen en
tussen de deelstaten in België, zou als een prioriteit moeten worden beschouwd.

De Raad beveelt bijgevolg aan om de inspanningen voort te zetten die het hebben mogelijk
gemaakt om het aandeel personen met hoogstens een diploma van het lager secundair
onderwijs te halveren. Dit sluit aan op de aanbeveling van de Europese Raad over de
bijscholingstrajecten (‘upskilling pathways’). Dit initiatief is een essentieel onderdeel van de
Europese pijler van sociale rechten. Een meer gelijke behandeling van leerlingen garanderen is
de basis van een kwaliteitsvol en democratisch onderwijs. De sociaal-economische afkomst
van kinderen bepaalt nog te vaak hun schooltraject. De hervormingen van de
Gemeenschappen om te zorgen voor een gemeenschappelijke basis, waarbij de technische
studierichtingen en alternerend leren worden opgewaardeerd, moeten elke leerling in staat
stellen om positieve studiekeuzes te maken. Het is nog te vroeg om de resultaten daarvan echt
te beoordelen. Ze zullen met name worden afgemeten aan de volgende doelstelling: het aantal
jongvolwassenen die het onderwijssysteem verlaten zonder een diploma van het hoger
secundair onderwijs strikt beperken, zonder op welke manier dan ook in te leveren op de
kwaliteit van het onderwijs en door er daarbij ook over te waken dat alle lagen van de
bevolking hiervan kunnen genieten.
Dit is echter maar één stap. De kennismaatschappij waaraan iedereen moet kunnen bijdragen
is niet gebaseerd op een diploma, hoe excellent dat ook mag zijn, maar op een levenslang
leerproces, dat op zijn beurt ook een krachtig instrument is voor sociale promotie.
Daarom beveelt de Raad aan om twee pijlers aan te pakken: de permanente opleiding en de
erkenning van verworven competenties.
Permanente opleiding kan ook betekenen dat opnieuw aan een opleiding wordt begonnen,
opdat de competenties verworven op de werkvloer worden erkend, of dat er eventueel zelfs
een tweede kans wordt geboden om studies af te ronden. Dit maakt deel uit van de
instrumenten van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling die beter tot hun recht
moeten komen. De beleidsmaatregelen genomen om in de private sector de investeringen in
beroepsopleidingen te verhogen waren uiteindelijk een succes. Het voordeel van deze
inspanningen blijft daarentegen nog altijd grotendeels ongelijk: niet alleen op financieel vlak,
wat te begrijpen is naargelang van de specificiteit van de opleidingen, maar ook op het gebied
van deelname aan opleidingen. Het gebrek aan deelnames van de laagstgeschoolden moet
worden opgevuld. Het is belangrijk om hiervoor de redenen te kennen en om, in overleg met
de sociale partners, een aangepaste aanpak te ontwikkelen. De Raad is zich bewust van het
belang van opleidingen voor de bevordering van de integratie van personen die aanvankelijk
laaggeschoold zijn, voor de promotiekansen van werknemers tijdens hun loopbaan of
eventueel zelfs voor hun beroepsheroriëntering, en meer algemeen kunnen ze bijdragen aan
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de verbetering van de productiviteit in de economie. De Raad wenst daarom de analyses te
actualiseren en aan te vullen die werden ontwikkeld in 2003 (‘Onderwijs en opleiding, sleutels
tot de werkgelegenheid’) en in 2013 in het kader van de toen reeds verrichte studie naar de
situatie van ‘laaggeschoolden op de arbeidsmarkt’. Dit zal het onderwerp zijn van het volgende
verslag van de Raad.
Om op de arbeidsmarkt te worden gewaardeerd, moeten vaardigheden kunnen worden
gevalideerd en officieel worden erkend, ongeacht of ze door opleiding of door werkervaring
zijn verworven. De harmonisatie en de wederzijdse erkenning van de certificeringsprocedures
tussen Gewesten en Gemeenschappen verhogen het belang ervan voor sollicitanten en zou de
mobiliteit van werknemers tussen de Gewesten vergemakkelijken.
Samen met het migratiebeleid en in naleving van de internationale verplichtingen van België,
is dit beleid ook een instrument voor de integratie van personen van buitenlandse afkomst van
wie de diploma's niet kunnen worden voorgelegd of niet worden erkend. De kwestie is des te
belangrijker omdat België verhoudingsgewijs meer laaggeschoolden op zijn grondgebied
aantrekt dan zijn buurlanden. Een taalopleiding en een erkenning van de verworven
competenties zijn bijgevolg onvermijdelijke stappen in een geslaagd integratietraject.
De permanente levenslange opleiding moet een cruciale waarde worden in een
kenniseconomie. De reeds in 2015 door de Raad voorgestelde individuele leerrekening is in dat
opzicht een responsabiliseringsinstrument. Samen met een opleidingspaspoort dat alle
gevalideerde vaardigheden van de houder bevat, zou de individuele leerrekening worden
aangevuld door de werkgever (in uren of in euro’s) en door de overheid (doelgroepenbeleid)
om eenieder de middelen te verschaffen die nodig zijn voor zijn persoonlijke en professionele
ontwikkeling.

Aangepaste, specifieke benaderingen voor de begeleiding en bemiddeling van laaggeschoolde
werkzoekenden
Vraag naar en aanbod van werk op elkaar afstemmen is de corebusiness van de overheidsdiensten
voor arbeidsbemiddeling en de private arbeidsbemiddelaars. Hun optreden is grotendeels
complementair, aangezien zij verschillende benaderingen hebben ontwikkeld om laaggeschoolden
aan werk te helpen. De Raad wilde de aandacht vestigen op deze expertise en deze diensten in staat
stellen hun ervaringen uit te wisselen op het gebied van profielbepaling van werkzoekenden,
programma's ter ondersteuning van de toegang tot werk en partnerschappen.
De loopbanen van laaggeschoolden zijn minder lineair dan gemiddeld: ze bevatten meer
onderbrekingen door periodes van werkloosheid of inactiviteit, frequentere wijzigingen van
werkgever en een groter aandeel korte of atypische contracten. Naast deze instabiliteit, gaat de
heterogeniteit van de laaggeschoolde bevolking gepaard met meer sociale problemen of
gezondheidsproblemen.
Tegenover zo’n divers publiek, maakt profiling het mogelijk om aan elk ‘profiel’ van werkzoekende
aangepaste diensten aan te bieden en om de middelen optimaal te gebruiken. Zo kunnen snel de
personen worden geïdentificeerd voor wie een duwtje in de rug een groot verschil zal maken in
werkloosheidsduur. Profielbepaling gebeurt op basis van administratieve criteria, het advies van de
adviseurs-arbeidsbemiddelaars, een statistisch model of de zelfevaluatie van de werkzoekende.
Deze methodes ondersteunen elkaar. De diensten voor arbeidsbemiddeling willen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt steeds meer op elkaar afstemmen op basis van de vereiste competenties, en
niet alleen op basis van het diploma.
De digitalisering, de communicatie-infrastructuur en de wijde verspreiding van smartphones en pc's
onder de bevolking hebben een nieuwe, datarijke omgeving gecreëerd. Dit heeft de relevantie van
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een statistische profielbepaling van de werkzoekenden versterkt. De VDAB gebruikt reeds artificiële
intelligentie om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten en de meest kwetsbare
werkzoekenden eerst te contacteren, om vervolgens op basis van een gesprek te kijken of een
gepersonaliseerde begeleiding aangewezen is. De methode wordt voortdurend geëvalueerd en
verder ontwikkeld. Ook de andere overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling onderzoeken
dergelijke instrumenten.
Het aanbod van de arbeidsbemiddelaars omvat uiteenlopende initiatieven en programma's om
ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk personen aangepaste projecten en tools kunnen vinden. De
werkgroep voor bemiddeling die naar aanleiding van dit verslag door de Raad werd opgericht,
stelde verschillende initiatieven voor. Een daarvan is het programma ‘Coup de Boost’ van FOREM.
Dat is gericht op jongeren die geen werk hebben, geen opleiding volgen en niet studeren en/of die
langdurig inactief zijn. Een stabiel team dat collectieve activiteiten en individuele begeleiding
combineert, wordt hierin bijgestaan door andere structuren om de uiteenlopende problemen, die
de zoektocht naar werk van de deelnemers bemoeilijken (huisvesting, gezondheid, sociaal recht),
te helpen oplossen. Met het VDAB-project ‘Tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden (TWE)’
kan de werkzoekende worden omgeschoold aan de hand van stages en beroepservaringen. Dit
project impliceert een integrale aanpak (de kandidaat moet de stageplaats zoeken, geselecteerd
worden, de bedrijfswereld ontdekken, opleidingen volgen die de werkgever voorstelt, enzovoort),
die de betrokken persoon bovendien de kans geeft om zich in reële situaties te verbeteren op
verschillende vlakken (attitude, soft skills), in plaats van een reeks specifieke opleidingen te volgen
die overeenkomen met elk van de aspecten van de zoektocht naar werk. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest biedt ACTIRIS werkzoekenden die het Frans of het Nederlands onvoldoende
beheersen, een tolk in hun moedertaal aan, zodat zij de nodige informatie kunnen krijgen over hun
situatie en hun loopbaanplannen. De dienst voor sociaal tolken is gratis en wordt aangeboden zodra
de werkzoekende zich als dusdanig heeft ingeschreven. Deze actie komt vooral ten goede aan
nieuwkomers die laaggeschoold zijn of geen diploma-equivalent hebben. In de Duitstalige
gemeenschap legt het ADG de klemtoon op de identificatie van de vaardigheden van personen
zonder diploma maar met een beroepservaring of van migranten zonder erkend diploma die het
Duits niet beheersen. Daarvoor gebruiken het ADG en FOREM een reeks computergestuurde testen
waarmee snel en goedkoop kan worden aangetoond of de persoon over de vereiste vaardigheden
beschikt voor een dertigtal verschillende beroepen. Het verslag van deze testen vormt geen formeel
certificaat, maar helpt de werkgevers en gespecialiseerde arbeidsbemiddelaars te overtuigen van
de kwaliteit van de betrokken kandidaten.
De samenwerkingen binnen de arbeidsbemiddeling voor laaggeschoolden nemen toe, vooral op
lokaal niveau (werkgevers, gemeentebestuur, OCMW, lokale vakbondsafdelingen, verenigingen,
jeugdhuizen, enzovoort). Maar deze personen moeten natuurlijk nog aangemoedigd worden om
deel te nemen aan deze integratieprocessen. Voor sommigen, zoals jonge NEET’s of nieuwe
migranten, spelen vzw’s een cruciale rol. Zo stelt het Sport2be-initiatief jongeren uit achtergestelde
wijken in staat zich sociaal en professioneel te integreren via sport, door het ontwikkelen van hun
soft skills en hen te begeleiden op hun weg naar werk, wat een garantie is voor hun sociale
integratie. Regelmatige partnerschappen met gespecialiseerde dienstverleners zijn nodig om
specifieke problematieken aan te pakken en om zowel adviseurs-arbeidsbemiddelaars van de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling als potentiële werkgevers te sensibiliseren, te
informeren en te helpen om de hindernissen voor de indienstneming van deze groepen te verlagen.
Er moet in elk geval over worden gewaakt dat slecht geconstrueerde financiële stimuli niet leiden
tot ongewenst gedrag, zoals een uitsluitende focus op die personen die a priori het meeste kans
hebben om een baan in de wacht te slepen (onafhankelijk van enige begeleiding) of het aanbieden
van ‘bezigheidsprogramma’s’ aan iedereen zonder toegevoegde waarde op de lange termijn.
Tot slot bieden werkgevers door middel van stages een concrete opleiding aan, maar het nut ervan
hangt af van hun begeleiding en de opleidingsinhoud. De bedrijven moeten hierin worden begeleid
en ondersteund.
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De Raad wenste deze acties die gericht zijn op laaggeschoolde werkzoekenden in de kijker te
zetten. Ze tonen de investeringen die de overheidsdiensten van alle Gewesten en
Gemeenschappen doen voor personen van wie de kwetsbaarheid niet alleen toe te schrijven
is aan een ontoereikend scholingsniveau, maar ook moet worden gelinkt aan een geheel van
moeilijkheden waarvoor een geïndividualiseerde begeleiding en een multidisciplinaire aanpak
vereist zijn.
De tools die worden gebruikt om de personen te identificeren zijn nog volop in ontwikkeling.
De Raad erkent dat AI-gebaseerde inschattingstechnieken bepaalde voordelen inhouden, voor
zover ze worden gebruikt om beslissingen van bemiddelaars te ondersteunen en niet om ze te
vervangen. Zij kunnen met name de kwaliteit van de bemiddeling en dus de duurzaamheid van
de daaruit voortvloeiende arbeidsrelatie verbeteren, door de competenties die de werkgever
vereist rechtstreeks te koppelen aan de erkende competenties van de werkzoekende; dit is een
complexere maar uiteindelijk relevantere aanpak dan die op basis van een diploma. De
evaluatie van de doeltreffendheid van deze instrumenten zal, indien die wordt aangetoond,
bijdragen tot een betere aanvaarding ervan.
Dit blijkt ook uit de ervaringen die door de Gewesten worden aangehaald en die gemeen
hebben dat ze op talrijke partners een beroep doen om de werkzoekenden te begeleiden. Dit
beperkt momenteel de uitbreidingsmogelijkheden van deze programma’s, waarvan de
doeltreffendheid op de korte en lange termijn moet worden geëvalueerd. Door zo te handelen
zal ons beschermingssysteem ervoor kunnen zorgen dat er niemand uit de boot hoeft te vallen.

Brussel, 24 februari 2021
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1. DE ARBEIDSMARKT VAN LAAGGESCHOOLDEN: STAND VAN ZAKEN EN PERSPECTIEVEN
1.1. Inleiding en definities van de sleutelbegrippen
Dit verslag analyseert de situatie van laaggeschoolde werknemers op de arbeidsmarkt. De scholing
omvat een geheel van kennis, vaardigheden en sociale attitudes die voortvloeien uit opleiding en
ervaring. Op de arbeidsmarkt zijn sociale attitudes op het gebied van communicatie en
aanpassingsvermogen even belangrijk als de vaardigheden die tijdens de studies worden
verworven; ze zijn van essentieel belang voor een duurzame integratie op de arbeidsmarkt.
Vaardigheden en scholing kunnen echter moeilijk worden gemeten. In dit verslag - en in de meeste
literatuur - worden ze geëvalueerd op basis van het hoogst behaalde diploma. De analyse focust op
de personen die hun secundaire studies niet hebben afgemaakt en die doorgaans als
laaggeschoolden worden beschouwd. Deze benadering erkent niet de vaardigheden die na de
schooltijd worden verworven. Om die te onderscheiden, baseert de identificatie van de personen
zich bijgevolg op het type uitgeoefend beroep, zonder rekening te houden met de oorspronkelijke
schooltijd.
Het verslag gaat achtereenvolgens in op de kenmerken van de laaggeschoolden en de aard van de
laaggekwalificeerde banen die voor hen a priori het meest toegankelijk zijn. Daarvoor wordt zowel
een statische als dynamische benadering toegepast aan de hand van een prospectieve analyse van
de arbeidsmogelijkheden. Daarnaast kaart het verslag de kwestie van opleiding aan als oorzaak én
oplossing van de problematiek. De financiële dimensie vormt de tweede pijler van het verslag.
Daarin wordt de rol van de sociale partners in de bepaling van de minimumlonen belicht en die van
de overheid via de parafiscale heffingen op de lonen van werknemers en de arbeidskosten. Ook de
kwestie van de financiële inactiviteit- en werkloosheidsvallen wordt aangekaart voor een publiek
waarvan het arbeidsinkomen per definitie beperkt is. Tot slot wordt er specifieke aandacht besteed
aan de moderne bemiddelingsmethodes die zijn aangepast aan laaggeschoolde werkzoekenden en
aan de praktijkervaringen die de diversiteit aan initiatieven van de publieke en private
arbeidsbemiddelingsdiensten weerspiegelen om de laaggeschoolde werkzoekenden te begeleiden
in hun traject naar een baan.

1.1.1.

Definitie van de begrippen

De analyses in dit verslag zijn gebaseerd op internationaal afgesproken classificaties.
De uitsplitsing van de bevolking naar scholingsniveau gebeurt op basis van de ISCED-classificatie
(International Standard Classification of Education, of internationale standaardclassificatie van het
onderwijs) van 2011. Deze classificatie telt negen scholingsniveaus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0: kleuteronderwijs
1: lager onderwijs
2: lager secundair onderwijs
3: hoger secundair onderwijs
4: post-secundair niet-hoger onderwijs
5: hoger onderwijs korte cyclus
6: bachelor of equivalent
7: master of equivalent
8: doctoraat of equivalent

Personen met hoogstens een diploma van niveau 0 tot 2 worden beschouwd als laaggeschoold; wie
een diploma van niveau 3 of 4 heeft, wordt als middengeschoold beschouwd en personen met een
diploma van niveau 5 tot 8 als hooggeschoold.
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In België is het secundair onderwijs onderverdeeld in drie graden. De eerste graad (eerste en
tweede jaar) is gemeenschappelijk. De tweede graad (derde en vierde jaar) telt verscheidene
studierichtingen (algemeen, technisch, kunst- en beroepsonderwijs). Wie hooguit de eerste of de
tweede graad van het secundair onderwijs heeft voltooid, wordt bij de laaggeschoolden gerekend,
samen met wie geen diploma heeft en met wie enkel de lagere school beëindigde.
Wie een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs behaalde, dat de derde graad van het
secundair onderwijs afsluit, en wie het secundair onderwijs verlengde met een zevende aanvullend
jaar of een voorbereidend jaar op hogere studies, of met een eventuele vierde graad (aanvullende
graad in het beroepsonderwijs die een opleiding tot ziekenhuisverpleger aanbiedt), is
middengeschoold.
Wie een diploma in het hoger onderwijs behaalde, is hooggeschoold. Sinds de zogeheten Bolognahervorming is dit niet-verplichte onderwijs onderverdeeld in drie cycli: bachelor, master en
doctoraat. De groep van de hooggeschoolden omvat dus zowel personen die een professionele
bachelor (professioneel en technisch onderwijs van het korte type) als personen die een
doctoraatsdiploma hebben behaald.
De classificatie van banen volgens het vereiste scholingsniveau is gebaseerd op de ISCOclassificatie (International Standard Classification of Occupations, of internationale standaard
beroepenclassificatie) van 2008. Die classificatie is opgedeeld als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

beroepen bij de strijdkrachten
managers
intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen
technici en verwante beroepen
administratief personeel
dienstverlenend personeel en verkopers
geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers
ambachtslieden
bedieners van machines en installaties, assembleurs
elementaire beroepen

De gehanteerde beroepengroepen zijn gebaseerd op het werk van Maselli (2012). Deze auteur
maakt een onderscheid tussen hooggekwalificeerde (categorieën 1 tot 3 van de classificatie),
middengekwalificeerde (categorieën 4 tot 8) en laaggekwalificeerde beroepen (categorie 9). De
beroepen bij de strijdkrachten (categorie 0) vallen buiten dit onderscheid. De elementaire
beroepen verwijzen naar huishoudhulpen, ongeschoolde arbeiders in de landbouw en de industrie,
vuilnisophalers, medewerkers sneldienstrestauratie, straathandelaars en andere op straat
uitgeoefende dienstverlenende beroepen en dergelijke. Hoewel deze groepering noodzakelijk is
voor de analyse, houdt ze bepaalde beperkingen in. De middengekwalificeerde beroepen omvatten
met name banen van zeer uiteenlopende aard die uiterst verschillende kennis en vaardigheden
vereisen.
Bepaalde verschijnselen, zoals de digitalisering of robotisering, hebben een diepgaande impact op
de beroepen en de inhoud ervan. Een gestandaardiseerde classificatie zoals de ISCO is noodzakelijk
voor de analyse, maar aangezien ze niet regelmatig wordt geactualiseerd, houdt ze nauwelijks
rekening met deze ontwikkelingen.
Zo kan worden vastgesteld dat de categorieën 5 tot 8 tegenwoordig niet worden beschouwd als
beroepen die lage vaardigheden vereisen, terwijl ze in het verleden hoofdzakelijk werden
uitgeoefend door laaggeschoolden. Tal van werknemers die momenteel in die functies werken, zijn
trouwens laaggeschoold, met name bij de ouderen.
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De gegevens die voor dit verslag zijn gebruikt, komen hoofdzakelijk uit op Europees niveau
geharmoniseerde enquêtes, met name de enquête naar de arbeidskrachten (EAK), de enquête naar
het inkomen en de levensomstandigheden (European union survey on income and living conditions,
of EU-SILC), de enquête naar de opleiding van volwassenen (Adult education survey, of AES) en de
jaarlijkse loonenquête (Structure of earnings survey, of SES). De resultaten van enquêtes gaan altijd
gepaard met een betrouwbaarheidsinterval, dat groter is naarmate de beschouwde groepen kleiner
zijn.
Er moet worden beklemtoond dat de scholingsniveaus in de enquêtes worden toegekend op basis
van de verklaringen van de bevraagde personen. In het geval van personen die hun opleiding in het
buitenland hebben genoten, wordt de vraag naar het Belgische equivalent niet gesteld. Een
respondent die verklaart hogere studies in het buitenland te hebben voltooid, zal bij de
hooggeschoolden worden ingedeeld. Dat is niet noodzakelijk het geval in de administratieve
statistieken waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de getuigschriften/diploma’s die wel en
geen equivalent hebben (bijvoorbeeld bij de registratie van werkzoekenden bij de gewestelijke
diensten voor arbeidsbemiddeling).

1.1.2.

Waarom de focus leggen op de laaggeschoolden?

In zijn verslag over de arbeidsmarktparticipatie8 identificeerde de Raad bepaalde
bevolkingsgroepen waarvoor de participatiegraad lager ligt dan het nationale gemiddelde. Het gaat
om vrouwen, jongeren onder de 25 jaar, 55-plussers, personen met een niet-EU-nationaliteit en,
op transversale wijze, laaggeschoolden. Uit dit verslag blijkt dat het scholingsniveau de
belangrijkste determinant van de arbeidsmarktparticipatie is. Door de toegang tot de
werkgelegenheid voor laaggeschoolden te verbeteren, zou het groeipotentieel van de economie
maar ook de inclusie kunnen worden verhoogd en zouden de financiële afhankelijkheid en de
inkomensongelijkheid onder de bevolking kunnen worden verminderd. De inspanningen om de
doelstelling van de regering voor een werkgelegenheidsgraad van minstens 80 % in 2030 te halen,
moeten vooral op deze groep worden gericht.
Over het algemeen en in de mate van het mogelijke, richten de analyses in dit verslag zich op de
groep van 20- tot 64-jarigen. Ten eerste komt deze groep overeen met de groep die wordt gebruikt
voor de activeringsstrategieën (met name op Europees niveau), maar door deze ondergrens kan
ook worden vermeden dat personen die een opleiding aan het volgen zijn worden ondergebracht
in de categorie van laag- of middengeschoolden. De meerderheid (meer dan 80 %) van de jongeren
onder de 20 jaar zijn in feite laaggeschoolden, tegen 21 % bij de 20- tot 64-jarigen.
Zoals blijkt uit grafiek 1, zijn er zeer grote verschillen in de sociaal-economische situatie van
personen naargelang hun scholingsniveau. Van de laaggeschoolde 20- tot 64-jarigen had 46 % werk
in 2019. Dit percentage stijgt tot 70 % voor de middengeschoolden en tot 84 % voor de
hooggeschoolden. Terwijl het aandeel werklozen afneemt met het scholingsniveau (van 6 % voor
de laaggeschoolden tot 3 % voor de hooggeschoolden), is het verschil vooral zichtbaar op het
niveau van de inactiviteit, met een aandeel inactieven van 48 % bij de laaggeschoolden, tegen 26 %
bij de middengeschoolden en 13 % bij de hooggeschoolden. Laaggeschoolden nemen dus het minst
deel aan de arbeidsmarkt en, wanneer ze dat wel doen, hebben ze minder vaak werk - en zijn ze
dus vaker werkloos.
Er moet worden benadrukt dat deze generieke resultaten variëren naargelang de kenmerken van
de personen, zoals het geslacht, de leeftijd, het gewest van hun verblijfplaats of de nationaliteit.
Deze verschillende aspecten zullen dus - in de mate van het mogelijke - worden geïllustreerd om
rekening te houden met de specifieke problematieken.

8

HRW (2019), Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie, https://hrw.belgie.be/nl/home/verslagenadviezen/verslagen-2019.
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Grafiek 1 - 20- tot 64-jarigen naar scholingsniveau en naar sociaal-economische status
(in % van het overeenstemmende totaal, 2019)

Bron: Statbel.

1.2. Evolutie van de structuur van de bevolking en de werkgelegenheid naar
scholingsniveau en naar kwalificatieniveau
1.2.1.

Algemene tendensen

Het scholingsniveau van de bevolking neemt voortdurend toe. Terwijl aan het begin van de jaren
negentig bijna de helft van de bevolking tussen 20 en 64 jaar hoogstens een diploma lager secundair
onderwijs had, is de verhouding laaggeschoolden nu één op de vijf. In de plaats kwamen
middengeschoolden en vooral hooggeschoolden, van wie het aandeel in dezelfde periode
verdubbeld is. Uit de zeer sterke daling van het aandeel laaggeschoolden vloeit voort dat deze
groep steeds vaker een zwakker profiel heeft op het vlak van gezondheid, sociale vaardigheden,
soft skills, enzovoort.
Deze ontwikkelingen komen ook tot uiting in de structuur van de werkgelegenheid naar
scholingsniveau, met een groeiend aandeel van de midden- en hooggeschoolden in de
werkgelegenheid.
Tegelijkertijd is ook de samenstelling van de werkgelegenheid naar kwalificatie grondig gewijzigd.
Zo steeg het percentage hooggekwalificeerde banen gestaag van iets minder dan 40 % tot bijna
50 % tussen 1993 en 2019. Tegelijkertijd daalde het aandeel van de middengekwalificeerde banen
van 53 % tot 42 %, terwijl het aandeel van de laaggekwalificeerde banen relatief stabiel bleef, op
ongeveer 10 %. Dit verschijnsel wordt gewoonlijk polarisatie van de werkgelegenheid genoemd.
Het is meer uitgesproken in het ene land dan het andere. In België valt de sterke en aanhoudende
daling van het aantal middengekwalificeerde banen ten voordele van de hooggekwalificeerde
beroepen op.
Ter herinnering, bij de indeling van de banen naar kwalificatie wordt geen rekening gehouden met
de ontwikkeling van de inhoud van de beroepen. Zo heeft bijvoorbeeld de digitalisering de
complexiteit van de meeste beroepen vergroot, ook die van de laaggekwalificeerde banen.
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Grafiek 2 - Uitsplitsing van de bevolking naar scholingsniveau en van de werkgelegenheid naar
kwalificatieniveau
(20-64-jarigen, in % van het overeenstemmende totaal)

Bron: Eurostat.

In vergelijking met de buur- en referentielanden is het percentage laaggeschoolden in de bevolking
(20-64 jaar) in België het hoogst, met 21 %, tegen minder dan 15 % in Finland, Duitsland en Zweden.
Hoewel het percentage laaggekwalificeerde banen in België ook hoger is (+/- 10 % van de banen in
België, tegen 4 tot 6 % in Zweden, Finland en Duitsland), ligt het aantal laaggeschoolden echter veel
hoger dan het aantal banen waarvoor ze in aanmerking komen. Er zijn immers drie keer zo veel
laaggeschoolden dan laaggekwalificeerde banen.
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Grafiek 3 - Dekkingsgraad van de laaggekwalificeerde banen in verhouding tot de laaggeschoolde
bevolking op arbeidsleeftijd
(in %, 20-64-jarigen, 2019)

Bron: Eurostat.

Tabel 1 - Laaggeschoolden
(in %, 20-64-jarigen, 2019)

Werkgelegenheidsgraad
BE
FR
FI
EU
DK
SE
DE
NL

46,3
51,7
52,0
55,7
59,5
61,2
61,8
63,2

Aandeel in de
werkgelegenheid
13,5
13,5
6,8
16,1
14,2
10,4
10,8
15,6

Aandeel in de
bevolking
21,3
18,7
10,1
21,1
18,7
14,0
14,1
19,8

p.m. Percentage
laaggekwalificeerd
e banen
9,7
9,3
8,8
5,7
9,3
6,3
7,6
4,2

Bron: Statbel.

Naast dit tekort aan werkgelegenheidskansen, ondervinden de laaggeschoolden voor de
laaggekwalificeerde banen ook concurrentie van mensen met een hoger scholingsniveau,
voornamelijk van middengeschoolden. Deze trend, die de positie van de laaggeschoolden op de
arbeidsmarkt verzwakt, is in de loop der tijd aanzienlijk toegenomen. Zo is het aandeel van de
laaggeschoolden in de totale werkgelegenheid sinds het begin van de jaren negentig met meer dan
20 procentpunten gedaald.
Ongeacht het type functie wordt een daling waargenomen. In de laaggekwalificeerde banen viel
het aandeel laaggeschoolden terug van meer dan 70 % aan het begin van de jaren negentig tot 43 %
in 2019. Hoewel in zeer verschillende verhoudingen, is de bevinding dezelfde voor de
middengekwalificeerde banen, waarin hun aandeel is gedaald van 45 % tot 21 %, en voor de
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hooggekwalificeerde, met een daling van 14 % tot 3 %. Voor de laag- en middengekwalificeerde
banen is deze daling voornamelijk in het voordeel van de middengeschoolden, hoewel het
percentage hooggeschoolden ook toeneemt, maar in mindere mate. Over het geheel genomen
stellen we een aanhoudende stijging van het gemiddelde scholingsniveau voor een bepaalde baan
vast. Dit kan het gevolg zijn van twee verschijnselen. Een eerste is de toegenomen complexiteit van
de beroepen, zelfs van de laaggekwalificeerde, die competenties vergen waarover laaggeschoolden
niet of onvoldoende beschikken. Het tweede verschijnsel hangt samen met het eerste, namelijk de
concurrentie voor die beroepen van hogergeschoolden die talrijker zijn op de arbeidsmarkt, maar
van wie de natuurlijke arbeidskansen afnemen. Van twee kandidaten zullen werkgevers de
voorkeur geven aan de hoogst opgeleide persoon, ongeacht de werkelijke vereisten voor de functie.
De werkgevers zouden het behaalde diploma immers vaak beschouwen als een indicator van de
potentiële productieve competenties van de kandidaat, maar ook van zijn meer algemene
vaardigheden in de werkomgeving (naleving van werktijden, zelfstandig of integendeel in team
kunnen werken, ...). Afgezien van de traditionele opleidingen die louter academische vaardigheden
aanleren, moet worden beklemtoond dat de werkgevers steeds meer belangstelling tonen voor
jongeren die opleidingen hebben gevolgd waarin ze ook praktische vaardigheden hebben
verworven die direct inzetbaar zijn op de werkvloer9.
Grafiek 4 - Evolutie van de werkgelegenheid per kwalificatieniveau en naar scholingsniveau
(in % van het overeenstemmende totaal)

Bron: Eurostat.

Uit die ontwikkelingen volgt een daling van de werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden en
een geleidelijke toename van de kloof met de hooggeschoolden (van 34 procentpunten in 2000 tot
38 procentpunten in 2019). Merken we op dat deze kloof het grootst is in België (38 procentpunten)
en veel groter is dan in Nederland, Duitsland en Zweden (tussen 26 en 28 procentpunten).
Het verschil in werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden ten opzichte van de
middengeschoolden werd de laatste decennia nog groter: het nam toe van 18 procentpunten in
2000 tot 24 procentpunten in 2019.

9

Dupray A, (2000), Le rôle du diplôme sur le marché du travail: filtre d’aptitude ou certification des compétences
productives ? O.S.P. 29/2, 2020 : Diplôme et marché du travail, https://doi.org/10.4000/osp.5909.
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Grafiek 5 - Verschil in werkgelegenheidsgraad tussen laaggeschoolden en hooggeschoolden
(in procentpunten)

Bron: Eurostat.

Ondanks de zeer sterke daling van het aandeel laaggeschoolden in de bevolking en het stabiele
aandeel laaggekwalificeerde banen verloopt de inschakeling van laaggeschoolden op de
arbeidsmarkt dus steeds moeilijker. De verklaring daarvoor is dat de sociale mobiliteit gedurende
een loopbaan steeds minder goed werkt, omdat de initiële schoolloopbaan daarbij steeds
bepalender is geworden.
Een job uitoefenen waarvoor men de juiste scholing heeft, onder fatsoenlijke
arbeidsomstandigheden, is een factor die de sociale integratie bevordert en het risico op armoede
vermindert. De daling van de werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden verdient daarom
bijzondere aandacht. Dat geldt ook voor het feit dat laaggekwalificeerde banen steeds vaker
worden ingenomen door personen die in theorie overgekwalificeerd zijn.

36.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Grafiek 6 - Evolutie van de werkgelegenheidsgraad sinds de financiële crisis naar scholingsniveau

Bron: Eurostat.

De moeilijkheden die laaggeschoolden ondervinden om toe te treden tot de arbeidsmarkt namen
toe tijdens de financiële crisis. Deze heeft hun arbeidsmarktparticipatie blijvend beïnvloed.
Vanaf 2009 vertoonde de werkgelegenheidsgraad een algemene daling, maar terwijl hij in 2014
weer begon te stijgen voor de hooggeschoolden en in 2016 voor de middengeschoolden, begon hij
pas in 2019 te herstellen voor de laaggeschoolde werknemers. Bovendien blijft hij voor die laatsten
onder het niveau van 2008. Wat zal er nu gebeuren?
Volgens verschillende economische analyses zou de gezondheidscrisis opnieuw de laaggeschoolden
harder treffen, zoals we in 2008 hebben vastgesteld. Dit is het resultaat van een afname van de
werkgelegenheidskansen, met name in de sectoren met een hoge intensiteit aan laaggeschoolden,
zoals de horeca en de detailhandel en, in deze sombere economische context, van de toegenomen
concurrentie van mensen met een hoger scholingsniveau. Ook de versnelde digitalisering van de
productie- en distributieprocessen als gevolg van de gezondheidscrisis zou in het nadeel kunnen
zijn van de laaggeschoolden.
Uit het verslag 2020 van de Raad over de stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de
gewesten in de context van COVID-19 was al gebleken dat de laaggeschoolden
oververtegenwoordigd waren in de tijdelijke werkloosheid, net zoals de werknemers met een laag
loon, de alleenstaanden en de werknemers met een buitenlandse nationaliteit.
Net als in elke crisisperiode ondervinden de jongeren, en met name de jonge nieuwkomers op de
arbeidsmarkt, de volle kracht van de gevolgen van de gezondheidscrisis. Dit komt al tot uiting in de
werkloosheidscijfers, waar ze de sterkste stijgingen laten optekenen. De categorieën van de
midden- en hooggeschoolden geven tot nu toe echter de scherpste toenames te zien. Gezien de
langdurige negatieve gevolgen voor de volledige loopbaan als gevolg van een moeizame integratie
aan het begin van het beroepsleven, verdient de situatie van de jongeren, niet alleen van de
laagstgeschoolden, bijzondere aandacht.
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1.2.2.

Situatie in de gewesten

De situatie van de laaggeschoolden verschilt van gewest tot gewest.
Het percentage laaggeschoolden (van 20 tot 64 jaar) is het laagst in Vlaanderen, met 17 %, gevolgd
door Wallonië, met 24 %, en Brussel, met 27 %. Deze verschillen worden weerspiegeld in het
percentage laaggeschoolden per gewest dat aan het werk is10.
Tabel 2 - Percentage laaggeschoolden
(2019, 20-64-jarigen)

Bevolking
Werkgelegenheid

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

27 %
18 %

17 %
13 %

24 %
14 %

Bron: Statbel.

Terwijl het aandeel laaggeschoolden in de werkgelegenheid het laagst is in Vlaanderen, is het ook
daar dat hun arbeidsmarktparticipatie het grootst is. Bovendien is het percentage werkzoekenden
van de beroepsbevolking er beduidend lager.
Grafiek 7 - Sociaaleconomische positie van de laaggeschoolden per gewest
(bevolking van 20 tot 64 jaar, 2019)

Bron: Statbel.

10 https://www.vlaanderen.be/publicaties/trendrapport-2020-kwetsbare-groepen-op-de-arbeidsmarkt.
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat, hoewel het beleid om de werkloosheid terug te dringen
uiteraard een sleutelelement is, de marge om de positie van de laaggeschoolden te verbeteren
vooral ligt in het verhogen van hun activiteitsgraad, ongeacht het gewest.
Over het geheel genomen zijn de scholings- en arbeidsmarktresultaten beter in Vlaanderen dan in
de andere twee gewesten, en de bevindingen over de positie van de laaggeschoolden
weerspiegelen deze prestatieverschillen. De resultaten op de arbeidsmarkt hangen samen met de
resultaten die eerder in het onderwijsstelsel werden behaald. Ook andere aspecten spelen daarbij
een doorslaggevende rol, zoals een gunstigere economische dynamiek, die de arbeidskansen voor
alle werknemers, zowel laag- als hooggeschoolden, vergroot. De resultaten van het onderwijsstelsel
worden besproken in paragraaf 6.

1.2.3.

Tendensen naar geslacht

Binnen de bevolking nam het scholingsniveau van de vrouwen sneller toe dan dat van de mannen.
Het aandeel laaggeschoolde vrouwen liep sterker terug en het aandeel hooggeschoolde vrouwen
steeg forser. In 2019 maakten de hooggeschoolde vrouwen met ongeveer 44 % de meerderheid uit
van de groep vrouwen, terwijl bij de mannen de middengeschoolden het sterkst vertegenwoordigd
waren (43 % tegen 37 % voor de middengeschoolde vrouwen). De hooggeschoolde mannen waren
goed voor 35 % van de mannelijke bevolking. Van de mannen tussen 20 en 64 jaar was 22 %
laaggeschoold in 2019, tegenover 19 % van de vrouwen.
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Grafiek 8 - Uitsplitsing van de werkgelegenheid naar kwalificatieniveau en van de bevolking naar
scholingsniveau volgens het geslacht
(in % van het overeenstemmende totaal, 20-64 jaar)

Bron: Statbel.

Wat betreft de werkgelegenheid per kwalificatie stellen we ook verschillen vast, al zijn die kleiner
dan de verschillen op het gebied van scholing. De tendensen zijn weliswaar dezelfde voor beide
geslachten (stabilisatie van het percentage laaggekwalificeerde banen, daling van het aantal
middengekwalificeerde banen ten voordele van het aantal hooggekwalificeerde banen), maar de
niveaus verschillen. In 2019 bestonden de banen die waren ingenomen door vrouwen voor 50 %
uit hooggekwalificeerde banen, en voor 37 % uit middengekwalificeerde banen. Van de banen die
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door mannen waren ingenomen, was het percentage middengekwalificeerde banen gelijk aan het
percentage banen waarvoor hoge kwalificaties nodig zijn, namelijk 47 %. Het percentage
laaggekwalificeerde banen bedroeg 13 % bij de vrouwen en 7 % bij de mannen. Er zijn met andere
woorden twee keer zoveel vrouwen tewerkgesteld in laaggekwalificeerde banen dan mannen.
Zoals hieronder zal worden besproken, is deze situatie deels het gevolg van de specialisatie van
vrouwen in bepaalde bedrijfstakken, zoals de gezondheidszorg en de maatschappelijke
dienstverlening, waar het percentage laaggekwalificeerde banen hoog is.
Tabel 3 - Werkgelegenheidsgraad naar geslacht
(in %, 2019, 20-64-jarigen)

1991
2019
Verandering in pp.

Totaal

Mannen

Vrouwen

61,1
70,5
9,4

75,3
74,5
-0,8

46,9
66,5
19,6

Bron: Eurostat.

Die ontwikkelingen vallen samen met de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt. Zo steeg het aantal
werkende vrouwen tijdens de beschouwde periode met meer dan 50 %, dankzij de toename van
de werkgelegenheid van de hooggeschoolde vrouwen. Het aantal werkende mannen nam dan weer
met ongeveer 10 % toe, eveneens onder impuls van de hooggeschoolde mannen. Er dient aan
herinnerd te worden dat vrouwen in het begin van de jaren negentig veel minder vaak aan het werk
waren. Dit blijkt uit het verloop van de werkgelegenheidsgraad van vrouwen, die tijdens de periode
met 20 procentpunt toenam, namelijk van 47 % tot 67 % tussen 1991 en 2019. Ondanks die sterke
toename blijft de werkgelegenheidsgraad van vrouwen 8 procentpunt lager dan die van mannen.
Grafiek 9 - Werkgelegenheidspercentage van de laaggeschoolden naar geslacht en naar gewest
(in % van het overeenstemmende totaal, 20-64-jarigen, 2019)

Bron: Statbel.

Bekijken we gelijktijdig de dimensies geslacht en gewest, dan stellen we vast dat de
werkgelegenheidsgraad het laagst is in Brussel voor de laaggeschoolde vrouwen, en in Wallonië
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voor de laaggeschoolde mannen. Vlaanderen laat de hoogste werkgelegenheidsgraad optekenen
voor de laaggeschoolden, zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Het verschil in
werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden tussen mannen en vrouwen is het grootst in Brussel,
met 22 procentpunten, gevolgd door Vlaanderen, met 20 procentpunten en vervolgens Wallonië,
met 11 procentpunten. Dat laatste resultaat houdt verband met de lage werkgelegenheidsgraad
van de laaggeschoolde mannen in dat gewest.

1.2.4.

Tendensen per leeftijd

Het percentage laaggeschoolden varieert per leeftijdsgroep van de bevolking. We hebben al
besproken dat het percentage laaggeschoolden sinds het begin van de jaren negentig aanzienlijk is
gedaald. De onderstaande grafiek toont aan dat die ontwikkeling geldt voor alle leeftijdsgroepen,
maar in verschillende verhoudingen. Aan het begin van de jaren negentig nam het percentage
laaggeschoolden geleidelijk toe met de leeftijd.
Grafiek 10 - Percentage laaggeschoolden in de bevolking, per leeftijdsgroep
(in %)

Bron: Statbel.

In 2019 was het percentage laaggeschoolden het laagste bij de jongeren van 20-24 jaar, met 14 %.
Het was vervolgens relatief stabiel tussen 20 en 44 jaar, op ongeveer 15 %. Vervolgens nam het
geleidelijk toe tot 40 % voor de groep 65- tot 69-jarigen, wat bijna twee keer minder is dan aan het
begin van de jaren negentig. Anders dan in de jaren negentig, waarin het percentage
laaggeschoolden in elke leeftijdscategorie lager was dan in de oudere leeftijdsgroep, lijkt op dit
ogenblik een moeilijk verder te reduceren drempel van 15 % van de populatie te zijn bereikt. Vanaf
de leeftijdsgroep van 40 tot 44 jaar is vrijwel geen enkele verbetering meer te zien.
Bekijken we het percentage laaggekwalificeerde banen, dan stellen we daarentegen vast dat het
weinig varieert met de leeftijd en rond de 10 % schommelt. Hieruit kan worden afgeleid dat oudere
personen, die nochtans vaker laaggeschoold zijn, hun initieel lagere scholingsniveau hebben
gecompenseerd met ervaring of beroepsopleidingen gedurende hun loopbaan.
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Grafiek 11 - Percentage laaggekwalificeerde banen naar leeftijd voor laaggeschoolden
(in % van het overeenstemmende totaal, 2019)

Bron: Statbel.

Als we de situatie van de laaggeschoolden met laaggekwalificeerde banen analyseren, stellen we
vast dat het percentage laaggeschoolden in de elementaire beroepen ongeveer 30 % bedraagt, met
een lichte daling van dit percentage gedurende de loopbaan. Het daalt van 35 % voor de 25-29jarigen tot 25 % voor de 60-64-jarigen. Verklaringen voor dat verloop kunnen zijn dat de mensen in
die laatste groep hetzij de baan vroegtijdig verlaten - omdat hun loopbaan op jongere leeftijd van
start ging, hebben ze ook eerder toegang tot de eindeloopbaanregelingen - hetzij met de ervaring
die ze in de loop der jaren hebben opgedaan, geleidelijk kunnen doorstromen naar
hogergekwalificeerde banen. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat, zoals eerder al
besproken, het profiel van de laaggeschoolde jongeren nu intrinsiek lager is dan dat van de
laaggeschoolden in de vorige eeuw, die een veel groter deel van de bevolking uitmaakten.
Tabel 4 - Werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden naar leeftijd en naar gewest
(in % van de overeenstemmende leeftijdsgroep en in pp, 2019)

Laaggeschoold

BRU
VLA
WAL
BE

Verschil met het nationale gemiddelde BRU
VLA
WAL

20-24 jaar

25-49 jaar

50-64 jaar

20-64 jaar

24 %
51 %
22 %
32 %

46 %
67 %
46 %
55 %

34 %
45 %
35 %
40 %

40 %
54 %
38 %
46 %

-8 pp
19 pp
-10 pp

-9 pp
12 pp
-10 pp

-6 pp
5 pp
-5 pp

-6 pp
8 pp
-8 pp

Bron: Statbel.

Wanneer we de dimensies leeftijd en gewest kruisen, stellen we vast dat het Vlaamse gewest nog
beter scoort voor de jongeren, waar het verschil in werkgelegenheidsgraad ten opzichte van het
nationale gemiddelde bijna 20 procentpunten bedraagt voor de jongeren onder de 25 jaar. Dat
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verschil wordt kleiner met de leeftijd en bedraagt 5 procentpunten voor de 50-64-jarigen. In
Vlaanderen is een op de twee laaggeschoolde jongeren aan het werk, tegen minder dan een op de
vier in de andere twee gewesten.

1.2.5.

Analyse naar nationaliteit

Grafiek 12 - Percentage van de laaggeschoolden naar nationaliteit en per gewest
(in %, 2019)

Bron: Statbel.

Binnen de populatie 20-64-jarigen, ligt het percentage laaggeschoolden aanzienlijk hoger bij de
niet-EU-burgers. Ongeacht het gewest ligt dit percentage rond de 44 %. Voor EU-burgers bedraagt
het 27 %, met evenwel een aanzienlijk verschil in Wallonië, waar ze 35 % vertegenwoordigen. Het
percentage laaggeschoolde Belgen is lager en beloopt 19 %. Er zijn grote verschillen tussen de
gewesten: het percentage bedraagt slechts 16 % in Vlaanderen, het beloopt 22 % in Wallonië en
26 % in Brussel.
Binnen de werkgelegenheid, ongeacht de nationaliteit die wordt beschouwd, zijn de
laaggeschoolden ondervertegenwoordigd.
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Grafiek 13 - Percentage van de niet-EU-staatsburgers volgens het scholingsniveau
(in %, 2019)

Bron: Statbel.

Als daarentegen enkel de laaggekwalificeerde banen worden beschouwd, dan zijn de
laaggeschoolde werknemers oververtegenwoordigd.
Deze oververtegenwoordiging is groter voor werknemers met de Belgische nationaliteit dan voor
buitenlanders. Deze situatie houdt verband met een probleem van overscholing waar buitenlandse
werknemers vaker mee kampen dan Belgische. Van de werknemers van buiten de EU die
laaggekwalificeerde banen hebben, is 12 % hooggeschoold, terwijl dat percentage slechts 5 %
bedraagt bij de Belgen. Het probleem van de erkenning/gelijkwaardigheid van in het buitenland
(buiten de EU) behaalde diploma's is zeker een verklarende factor voor dat verschil.
Grafiek 14 - Werknemers in laaggekwalificeerde banen: verdeling van de scholingsniveaus per
nationaliteit
(in %, 2019)

Bron: Statbel.
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Uit het OESO-verslag over de laaggeschoolden in België11 is gebleken dat het percentage
immigranten (buiten het land geboren personen) relatief groot is, namelijk 20 % van de 20- tot 64jarigen. Dit percentage is vergelijkbaar met dat in Duitsland (21 %), maar ligt veel hoger dan in
Frankrijk en Nederland, die respectievelijk 14 en 15 % immigranten tellen. In Brussel is het
percentage migranten het hoogst: ze vertegenwoordigen er 59 % van de 20- tot 64-jarigen, tegen
15 % in Vlaanderen en 17 % in Wallonië. Volgens datzelfde verslag behoort een derde van de
laaggeschoolden in België tot de geïmmigreerde bevolking. In Brussel ligt dat aandeel tweemaal
hoger. De integratie van immigranten vergt specifieke maatregelen, al was het maar omdat ze niet
een van de landstalen beheersen of omdat hun vaardigheden of diploma’s moeilijk worden erkend.
Grafiek 15 - Laaggeschoolde en geïmmigreerde bevolking
(2018, 20-64-jarigen, in %)

Bron: OESO.

1.2.6.

Analyse naar bedrijfstak

Voor deze analyse baseren we ons op de nomenclatuur van de A11-bedrijfstakken, waarbij we een
aantal grote groepen van bedrijfstakken uitsplitsen om hun specifieke kenmerken te kunnen
benadrukken (zoals de groep die zowel vervoer, horeca als handel omvat). We gebruiken de meest
recente microgegevens uit de arbeidskrachtenenquêtes, namelijk die voor het jaar 2019, die
momenteel voornamelijk voor België beschikbaar zijn.

11 OCDE (2020), The future for low educated workers in Belgium.
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Tabel 5 - Detail van de bedrijfstakken die gebruikt zijn in de analyse
A11
A
BCDE
F

Gebruikte classificatie
A
Landbouw, bosbouw en visserij
B-E
Verwerkende, extractieve en overige nijverheid
F
Bouwnijverheid
G
Reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
H
Vervoer en opslag
I
Eet- en drinkgelegenheden
J
Informatie en communicatie
K
Financiële activiteiten en verzekeringen
L
Exploitatie van en handel in onroerend goed
M
Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten.
N
Administratieve en ondersteunende diensten
O
Openbaar bestuur
P
Onderwijs
Q
Menselijke-gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R-T
Overige diensten

GHI
J
K
L
MN
OP
QRST
Bron: INR.

Sommige bedrijfstakken tellen een groot aantal laaggeschoolde werknemers. Het gaat om de
volgende bedrijfstakken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de verwerkende nijverheid (waar 16 % van alle laaggeschoolde werknemers werkzaam is)
de handel (14 %)
de bouwnijverheid (12 %)
de gezondheidszorg (12 %)
de administratieve en ondersteunende diensten (11 %)
het vervoer (10 %)

In totaal zijn deze 6 bedrijfstakken goed voor 75 % van de laaggeschoolde werknemers.
Als we nu focussen op de banen die weinig kwalificaties vereisen, zijn de bedrijfstakken waar die
het talrijkst zijn de volgende:
1. de administratieve en ondersteunende diensten (27 % van de laaggekwalificeerde banen
in onze economie)
2. de gezondheidszorg (23 %)
3. de handel (10 %)
Die drie bedrijfstakken vertegenwoordigen 60 % van de laaggekwalificeerde banen. De eerste twee
maken al de helft uit.
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Grafiek 16 - Gewicht van de bedrijfstakken in termen van laaggeschoolde werknemers en
laaggekwalificeerde banen
(2019, in % van het respectieve totaal)

Bron: Statbel.

We stellen vast dat de concentratie van laaggekwalificeerde banen hoog is in deze drie
bedrijfstakken, terwijl de laaggeschoolde werknemers meer verdeeld zijn over de bedrijfstakken.
Deze resultaten staan niet los van de grootte van de bedrijfstak. Om te kunnen bepalen welke
bedrijfstak het meest intensief is in laaggekwalificeerde arbeid, moet worden gekeken naar de
verdeling van de werkgelegenheid naar kwalificatieniveau voor elke bedrijfstak. Uit die analyse
blijkt dat de bedrijfstakken met het grootste percentage aan elementaire functies de volgende zijn:
1. de administratieve en ondersteunende diensten (43 % van de banen in de bedrijfstak zijn
laaggekwalificeerde beroepen)
2. de handel (18 %)
3. de gezondheidszorg (15 %)
4. de landbouw (13 %)
5. het vervoer (10 %)
De bedrijfstak administratieve en ondersteunende diensten onderscheidt zich met een percentage
laaggekwalificeerde banen dat ruim boven het gemiddelde ligt (43 % tegen 10 %).
Deze vijf bedrijfstakken zijn niet noodzakelijk dezelfde als de bedrijfstakken die in verhouding het
grootste aantal laaggeschoolde werknemers tewerkstellen. De bedrijfstakken met de hoogste
intensiteit aan laaggeschoolde werknemers zijn:
1.
2.
3.
4.
48.

de horeca (27 % van de werknemers zijn laaggeschoold)
de administratieve en ondersteunende diensten (25 %)
de bouwnijverheid (23 %)
het vervoer (23 %)
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5. de landbouw (20 %)
6. de industrie (16 %)
7. de handel (15 %)
In sommige sectoren worden de laaggekwalificeerde banen ingevuld door middengeschoolde (of
hooggeschoolde) mensen. Dit is het geval in de administratieve en ondersteunende diensten
(waaronder de uitzendsector) en de gezondheidszorg. Daaruit kan dus worden afgeleid dat die
bedrijfstakken kampen met problemen van overscholing van hun arbeidskrachten.
In andere bedrijfstakken nemen laaggeschoolden middengekwalificeerde functies in. Dit is het
geval in de bouwnijverheid, de industrie en de handel. In die bedrijfstakken hebben
laaggeschoolden loopbaanperspectieven.
Merken we ook op dat, over het geheel genomen, de diensten die verband houden met personen
of fysieke verplaatsing bevorderlijk zijn voor de tewerkstelling van laaggeschoolden. In België is het
dienstenchequesysteem zo een grote werkgever voor laaggeschoolden: zowat 30 % van de
laaggekwalificeerde banen kan eraan worden toegekend.
Uit een analyse op basis van een gedetailleerdere classificatie van de bedrijfstakken (NACE BEL 2positie) komen bepaalde bedrijfstakken die gespecialiseerd zijn in schoonmaakactiviteiten naar
voren (bijvoorbeeld de bedrijfstak van de diensten in verband met gebouwen en
landschapsverzorging waarin 76 % van de banen lage kwalificaties vereisen, en de bedrijfstak van
de huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel waarin dat percentage 49 % bedraagt).
De bedrijfstak van de inzameling, verwerking en verwijdering van afval en terugwinning vervolledigt
de top drie met 36 % laaggekwalificeerde banen.
Ook sommige nieuwe banen die voortvloeien uit digitale technologieën kunnen laaggekwalificeerd
zijn. In België neemt de platformeconomie echter nog steeds een zeer beperkt deel van de
werkgelegenheid voor haar rekening, maar ze zal zeker groeien.
Hieronder geven de twee kolommen een gedetailleerde uitsplitsing van de werkgelegenheid per
bedrijfstak naar scholingsniveau en naar kwalificatieniveau.
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Grafiek 17 - Uitsplitsing van de werkgelegenheid naar bedrijfstak volgens kwalificatie- en
scholingsniveau
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid, 2019)

Bron: Statbel.
Rangschikking van de bedrijfstakken volgens het percentage laaggekwalificeerde banen in oplopende volgorde.

Wanneer enkel de laaggeschoolde werknemers en de laaggekwalificeerde banen worden
onderzocht, komen de bovengenoemde vaststellingen zeer duidelijk tot uiting.
Het percentage laaggeschoolde werknemers ligt veel hoger dan het aandeel van de
laaggekwalificeerde banen in de bouwnijverheid, de industrie, het vervoer en de handel. In die
bedrijfstakken hebben laaggeschoolden dus kans om hoger gekwalificeerde functies uit te oefenen.
Daarbij valt op te merken dat het bedrijfstakken betreft waar het percentage mannelijke
werknemers hoog ligt. De totale werkgelegenheid omvat gemiddeld 53 % mannen, tegen 91 % in
de bouwnijverheid, 76 % in de industrie, 77 % in het vervoer en 54 % in de handel.
Omgekeerd is het percentage laaggekwalificeerde banen hoger dan het percentage laaggeschoolde
werknemers in de administratieve en ondersteunende diensten en in de gezondheidszorg. Dat zijn
dus bedrijfstakken waar laaggeschoolden concurrentie ondervinden van middengeschoolden voor
de laaggekwalificeerde arbeidsplaatsen. In die branches heeft de vrouwelijke werkgelegenheid een
overwicht, met 58 % van de werkgelegenheid in de administratieve en ondersteunende diensten
en 80 % in de gezondheidszorg.
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In de administratieve en ondersteunende diensten (121 000 laaggekwalificeerde jobs, of 43 % van
het personeelsbestand van de branche, 2019), worden de laaggekwalificeerde banen vooral
uitgeoefend door middengeschoolden (49 %), en vervolgens door laaggeschoolden (43 %). Het
aantal middengeschoolden die een laaggekwalificeerde baan uitoefenen, is zeer groot (bijna
60 000 personen).
In de gezondheidszorg (105 000 laaggekwalificeerde jobs, of 15 % van het personeelsbestand),
wordt 52 % van de laaggekwalificeerde functies uitgeoefend door middengeschoolden, en 43 %
ervan door laaggeschoolden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de hooggekwalificeerde
arbeidsplaatsen in de meerderheid zijn, met 56 % van het totale personeelsbestand van de branche
(dat is bijna 400 000 werknemers).
In de handel (46 000 laaggekwalificeerde jobs, of 10 % van het personeelsbestand), wordt 60 % van
de laaggekwalificeerde banen uitgeoefend door middengeschoolden, en 31 % door
laaggeschoolden. De bedrijfstak telt 62 % middengeschoolde jobs. In die branche wordt vastgesteld
dat laaggeschoolden regelmatiger banen hebben waarvoor middenkwalificaties vereist zijn dan
lage kwalificaties (74 % van de laaggeschoolde werknemers in die bedrijfstak oefent een job uit die
middenkwalificaties vereist en 15 % een baan die lage kwalificaties vereist). Die situatie is ook
merkbaar in de verwerkende nijverheid, waar 79 % van de laaggeschoolden banen uitoefenen die
middenkwalificaties vereisen. Dat geldt ook in de bouwnijverheid, het vervoer en de landbouw.
Samengevat ligt in bepaalde branches het percentage middengeschoolden voor de
laaggekwalificeerde arbeidsplaatsen hoger dan het percentage laaggeschoolden; behalve in de
reeds vermelde branches administratieve en ondersteunende diensten, gezondheidszorg en
handel, geldt dat ook in de verwerkende nijverheid, de horeca en het vervoer.
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Grafiek 18 - Laaggekwalificeerde banen: verdeling naar scholingsniveau per bedrijfstak
(in % van het respectieve totaal, 2019)

Bron: Statbel.
Rangschikking van de bedrijfstakken volgens het percentage laaggeschoolde werknemers in dalende volgorde.

Andere bedrijfstakken omvatten een groter aantal laaggeschoolde werknemers op arbeidsplaatsen
die middenkwalificaties vereisen dan in betrekkingen die lage kwalificaties vereisen; dat is zo in de
bouwnijverheid, de verwerkende nijverheid, het vervoer en de handel.
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Grafiek 19 - Laaggeschoolde werknemers: verdeling naar kwalificatieniveau per bedrijfstak
(in % van het respectieve totaal, 2019)

Bron: Statbel.
Rangschikking van de bedrijfstakken volgens het percentage laaggekwalificeerde banen in dalende volgorde.

1.2.7.

Scholingsniveau versus gedetailleerd kwalificatieniveau

De tot dusver gebruikte kwalificaties waren geaggregeerd in drie categorieën: laaggekwalificeerde,
middengekwalificeerde en hooggekwalificeerde banen. De gegevens stellen ons in staat de
kwalificatie-aspecten nauwkeuriger te analyseren, ook al is er voor beroepen die lage kwalificaties
vereisen, slechts één categorie beschikbaar: de elementaire beroepen. Ter herinnering, deze
beroepen verwijzen naar huishoudhulpen, ongeschoolde arbeiders in de landbouw en de
verwerkende nijverheid, vuilnisophalers, medewerkers sneldienstreparatie, straatverkopers en op
straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen. Uit die analyse kan echter worden opgemaakt in
welke midden- of hooggekwalificeerde functies vaker laaggeschoolden werkzaam zijn.
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Grafiek 20 - Verdeling van de werkgelegenheid over de banen voor laaggeschoolde werknemers
(in % van de werkgelegenheid uitgeoefend door laaggeschoolden, 2019)

Bron: Statbel.

In de bovenstaande grafiek wordt de verdeling van de laaggeschoolden naar beroepscategorie
weergegeven. Het hoeft niet te verbazen dat het aandeel van de laaggeschoolde werknemers het
grootst is in de elementaire beroepen, namelijk bijna 30 %.
Dat betekent dus dat de overige 70 % van hen middengekwalificeerde of zelfs hooggekwalificeerde
functies uitoefent. Zo werken de laaggeschoolde werknemers ten belope van vrijwel 20 % als
geschoolde ambachtslieden, 16 % als dienstverlenend personeel en verkopers, en 15 % als
bedieners van machines en installateurs of als assembleurs.
Hier is een verband merkbaar met de bedrijfstakken, waar we hadden vastgesteld dat de industrie,
de handel, de bouwnijverheid, de administratieve en ondersteunende diensten en het vervoer voor
een groot deel van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden zorgden.
Ten slotte oefende iets meer dan één aanvankelijk laaggeschoolde op de tien een
hooggekwalificeerde functie uit.

1.2.8.

Verloop in de tijd van de verschillende laaggekwalificeerde functies

De werkzaamheden van het Steunpunt Werk12, die zijn gebaseerd op de enquêtes naar de
arbeidskrachten, maken een grondige analyse mogelijk van het verloop van de laaggekwalificeerde
functies sinds 2011 aan de hand van de ISCO3D-classificatie.
Die analyse ziet er als volgt uit:

12 Beroepenmonitor (steunpuntwerk.be).
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Tableau 6 - ISCO3D-classificatie voor de laaggekwalificeerde functies
9
911
912
921
931
932
933
941
951
952
961
962

Elementaire beroepen
Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens, hotels en kantoren
Autowassers, ruitenwassers, wasserijpersoneel en andere handarbeiders voor het reinigen van
tapijten, zwembaden, koeltorens, graffiti en dergelijke
Ongeschoolde arbeiders in de land- en bosbouw en de visserij
Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de bouwnijverheid en civieltechnische werken
Ongeschoolde arbeiders in de industrie
Ongeschoolde arbeiders op het gebied van transport en opslag
Medewerkers sneldienstrestauratie
Op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen zoals schoenpoetsers, loopjongens,
verspreiders van flyers en dergelijke
Straathandelaars (met uitzondering van voedingsmiddelen)
Vuilnisophalers en -verwerkers
Andere elementaire beroepen

Bron: ILO.

Uit die oefening blijkt dat het personeelsbestand voor de meeste laaggekwalificeerde functies
afnam tussen de periode 2017-2019 en 2011-201313. De scherpste daling deed zich voor bij de
ongeschoolde arbeiders in de industrie. Sommige beroepen groeiden daarentegen zeer fors. Dat
was het geval voor de werknemers in de bedrijfstak vervoer en logistiek. Die groei hangt samen met
de uitbreiding van de onlinehandel, die waarschijnlijk nog werd versterkt tijdens de
gezondheidscrisis. Al met al wogen die ontwikkelingen tegen elkaar op en bleef het aantal
elementaire functies stabiel over de geanalyseerde periode als geheel (2011 tot 2019).

13 De gegevens voor een periode stemmen overeen met het gemiddelde op jaarbasis van de drie jaren.
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Grafiek 21 - Verloop van de laaggekwalificeerde banen
(verandering tussen de periode 2017-2019 en de periode 2011-2013 in %)
.

Bron: Ramingen Steunpunt Werk op basis van de EAK-gegevens van Statbel.
Voor de volgende beroepen zijn geen gegevens beschikbaar: op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen zoals
schoenpoetsers, loopjongens, verspreiders van flyers en dergelijke, en straathandelaars (met uitzondering van
voedingsmiddelen).

Voorts moet het relatieve belang van sommige elementaire beroepen worden beklemtoond. Zo
heeft 53 % van die functies te maken met de activiteiten van huishoudelijke hulpen en
schoonmakers. De functies van ongeschoolde arbeiders op het gebied van transport en opslag
nemen de tweede plaats in, met 16 % van het totaal. De top drie wordt vervolledigd met de functies
van medewerkers in de sneldienstrestauratie, die 8 % van alle elementaire functies uitmaken. Die
drie beroepen samen vertegenwoordigen meer dan 75 % van de elementaire functies. Het saldo
(23 %) bestaat uit alle andere elementaire functies. Het gewicht van elk hiervan is lager dan of gelijk
aan 4 % van het totaal (ongeschoolde arbeiders in de landbouw en in de industrie, vuilnisophalers
en -verwerkers, straathandelaars, loopjongens, enz.).
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Grafiek 22 - Verdeling van de elementaire functies naar de aard van de activiteiten
(aandeel in % van het totale aantal elementaire functies voor de periode 2017-2019)
.

Bron: Ramingen Steunpunt Werk op basis van de EAK-gegevens van Statbel.
1 Beroepen waarvan het aandeel in het totale aantal elementaire functies gelijk is aan of lager dan 4 %, namelijk
ongeschoolde arbeiders in de land- en bosbouw en de visserij, vuilnisophalers en -verwerkers, ongeschoolde
arbeiders in de industrie, autowassers, ruitenwassers, wasserijpersoneel en andere handarbeiders voor het reinigen
van tapijten, zwembaden, koeltorens, graffiti en dergelijke, en ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw, de
bouwnijverheid en civieltechnische werken. Voor de volgende beroepen zijn geen gegevens beschikbaar: op straat
uitgeoefende dienstverlenende beroepen zoals schoenpoetsers, loopjongens, verspreiders van flyers en dergelijke,
en straathandelaars (met uitzondering van voedingsmiddelen).

1.2.9.

Determinanten van de kans om voor een laaggekwalificeerd beroep in dienst te
worden genomen

In deze paragraaf wordt geanalyseerd welke werknemers de grootste kans lopen om een
laaggekwalificeerde baan uit te oefenen. Daartoe werd een econometrische analyse uitgevoerd om
te bepalen wat daarvan de voornaamste determinanten zijn. De gehanteerde variabelen zijn het
geslacht, de leeftijd, het gewest waar de werknemer woont, het scholingsniveau, de bedrijfstak,
het feit dat de werknemer een kind of kinderen heeft, en de nationaliteit. In tegenstelling tot de
beschrijvende statistieken, heeft een dergelijke analyse als voordeel dat ze de invloed van de
andere variabelen op de bestudeerde variabele neutraliseert. Zo wordt de kans om een
laaggekwalificeerde baan te hebben naargelang van de leeftijd, geraamd door de weerslag na te
gaan van de andere variabelen die dat resultaat eveneens zouden kunnen beïnvloeden, zoals de
bedrijfstak, de nationaliteit, het geslacht, enz. De gebruikte gegevens zijn afgeleid uit de enquêtes
naar de arbeidskrachten van Eurostat. Een gedetailleerde uitleg over het model alsook over alle
resultaten is beschikbaar als bijlage.
Uit die analyse blijkt dat, ceteris paribus, de bedrijfstak het meest bepalende kenmerk is. De
activiteiten van de huishoudens als werkgever (huishoudelijke diensten), de administratieve en
ondersteunende diensten (waaronder de uitzendarbeid) en de branche productie en distributie van
water en afvalbeheer (dat het beroep van vuilnisophaler omvat) zijn de koplopers inzake
laaggekwalificeerde banen. Dit geldt in mindere mate voor de menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening, de landbouw en de horeca. In andere bedrijfstakken,
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daarentegen, bestaat er zeer weinig kans om in een laaggekwalificeerd beroep te werken, zoals in
de informatie en communicatie, de financiële activiteiten en verzekeringen en de bouwnijverheid.
Het scholingsniveau is een ander belangrijk kenmerk: de kans om in dienst te worden genomen in
een laaggekwalificeerde baan beloopt 24 % voor de laaggeschoolden, 9 % voor de
middengeschoolden en minder dan 1 % voor de hooggeschoolden. Hoewel voor een
middengeschoolde de kans om een laaggekwalificeerde functie uit te oefenen, zoals te verwachten
viel, veel kleiner is dan voor laaggeschoolden, dient te worden opgemerkt dat het om een tweemaal
grotere groep gaat. Hierdoor vormen ze, ondanks hun geringere kans, een aanzienlijke concurrentie
voor de laaggeschoolden.
De kans om voor een laaggekwalificeerde baan in dienst te worden genomen, varieert ook
naargelang van de nationaliteit. Bij identieke eigenschappen inzake geslacht, leeftijd, scholing, enz.,
bedraagt ze 15 % voor niet-EU-staatsburgers, 7 % voor de Europeanen en 4 % voor de Belgen.
Hoewel het geslacht niet de eigenschap is waarvoor de verschillen het grootst uitvallen, kan worden
vastgesteld dat vrouwen, ceteris paribus, een tweemaal grotere kans lopen om in dienst te worden
genomen in een laaggekwalificeerde baan. Uit de beschrijvende analyse was gebleken dat vrouwen
sterk oververtegenwoordigd waren in laaggekwalificeerde banen. Dit is toe te schrijven aan een
combinatie van twee eigenschappen, namelijk het geslacht en de bedrijfstak: vrouwen zijn immers
ook oververtegenwoordigd in bepaalde branches waar de kans om een laaggekwalificeerde baan
uit te oefenen, relatief hoog is, zoals de schoonmaak of de gezondheidszorg.
Naar leeftijd verandert de kans weinig. Ze is iets groter in het begin van de loopbaan (bij weinig
ervaren werknemers) en kleiner aan het einde ervan, wat wellicht voortvloeit uit het feit dat de
werknemers die voor dit soort werk in dienst worden genomen, relatief vroeger de arbeidsmarkt
verlaten of erin geslaagd zijn een hoger gekwalificeerde baan te vinden dankzij hun ervaring.
In de gewesten, ten slotte, is de kans om een laaggekwalificeerd beroep uit te oefenen, kleiner in
Wallonië.
Het al dan niet hebben van kinderen beïnvloedt daarentegen niet de kans om in een
laaggekwalificeerde baan in dienst te worden genomen.
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Grafiek 23 - Laaggekwalificeerde arbeid
(waarschijnlijkheid op basis van het Probitmodel, 2011-2018, bevolking van 20 tot 64 jaar, in %)

Bron: Statbel (microgegevens), raming NBB.

1.3. Kenmerken en voorwaarden voor de uitoefening van laaggekwalificeerde banen
In deze paragraaf wordt getracht de kenmerken en de voorwaarden voor de uitoefening van
laaggekwalificeerde banen vast te stellen door ze te analyseren vanuit verschillende invalshoeken,
zoals het percentage tijdelijke arbeidsovereenkomsten, het aantal onvrijwillige deeltijdwerkers, het
type van arbeidstijdregeling, enz. Die analyse wordt uitgesplitst voor verschillende kenmerken van
de werknemers (hoofdzakelijk leeftijd en geslacht), naargelang van hun relevantie.

1.3.1.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten14

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten omvatten overeenkomsten voor bepaalde duur,
uitzendcontracten, vervangingsovereenkomsten, overeenkomsten voor de uitvoering van een
duidelijk omschreven taak en studentenarbeid. Hoewel de soepele aanwending van tijdelijke
arbeidsovereenkomsten voor de werkgever een voordeel vormt (biedt een grote flexibiliteit,
14 Deze paragraaf is grotendeels geïnspireerd op Nautet en Piton, 2019.
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verstrijkt automatisch op de geplande datum, is een middel om een werknemer te testen, enz.),
kan die soepelheid voor de werknemer bepaalde nadelen inhouden op het gebied van
loopbaanvooruitzichten, instabiele werkgelegenheid en inkomen. Werknemers met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst worden vaak als eerste getroffen bij een vertraging van de bedrijvigheid,
omdat hun overeenkomst eenvoudigweg niet wordt vernieuwd. Hoe nadelig die aspecten uitvallen,
hangt onder meer af van de leeftijd van de werknemer (die flexibiliteit kan een voordeel zijn voor
de jongeren) en meer in het algemeen van zijn sociaaleconomische positie (student, gezinshoofd,
enz.). In het begin van de loopbaan is zo’n arbeidsovereenkomst handig om een gevarieerde
beroepservaring te verwerven.
In 2019 beliep het aandeel van dat type arbeidsovereenkomst in de arbeid in loondienst 10 %.
Werken met een vaste arbeidsovereenkomst blijft dus de norm in België, aangezien negen op de
tien loontrekkenden beschikken over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Het
percentage tijdelijke arbeidsovereenkomsten ligt echter duidelijk hoger in de elementaire
beroepen: het bedraagt 16 %, tegen 7 % voor de hooggekwalificeerde functies. Vooral de leeftijd
van de werknemer is evenwel het meest doorslaggevende kenmerk op dat gebied. Bij de
werknemers van 20-24 jaar beloopt het percentage tijdelijke arbeidsovereenkomsten gemiddeld
41 %, ongeacht de vervulde functie. Voor de laaggekwalificeerde functies bedraagt dat aandeel
zelfs 50 %, tegen amper 8 % voor de 50-64-jarigen. Er zij aan herinnerd dat de tijdelijke
arbeidsovereenkomsten ook de studentenjobs omvatten, en dat deze de afgelopen jaren krachtig
zijn gegroeid. In 2019 telde de RSZ 560 000 jongeren met een studentenjob. In 40 % van de gevallen
waren de studenten aan het werk via een uitzendkantoor. Tot de bedrijfstakken waar deze het
meest actief zijn, behoren de horeca (31 %), de handel (24 %) en de menselijke gezondheidzorg en
maatschappelijke dienstverlening (10 %).
Seizoenarbeid is eveneens in de tijdelijke arbeidsovereenkomsten begrepen. Dit soort baan komt
doorgaans overeen met laagbetaalde activiteiten in moeilijke arbeidsomstandigheden. Daarbij kan
onder meer worden gedacht aan arbeid in de landbouw tijdens de zomermaanden. Uit de
statistieken van de RSZ blijkt dat dit type arbeidsovereenkomst in volle opmars is en sinds 2010 een
gemiddelde groei met 5 % op jaarbasis vertoont. In feite werken er steeds minder Belgen als
seizoenarbeider, terwijl het percentage buitenlanders (vooral Europeanen) fors toeneemt. Op het
hoogtepunt in het derde kwartaal van 2019 waren ongeveer 37 000 personen aan het werk als
seizoenarbeider: 8 000 Belgische arbeiders en 29 000 buitenlandse, dat is 79 % van het totaal.
Daarbij moet worden beklemtoond dat veel van die arbeiders slechts enkele weken werken en niet
het hele kwartaal. Bij wijze van voorbeeld: de 37 000 arbeidsplaatsen voor seizoenarbeiders in het
derde kwartaal van 2019 vertegenwoordigden 16 000 voltijdequivalenten.
Voorts worden specifieke sectorale kenmerken vastgesteld. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
komen vaker voor in bedrijfstakken die veel flexibiliteit vergen, zoals het onderwijs (onder meer
wegens het benoemingsproces en het systeem ter vervanging van afwezige leraren), de
huishoudens als werkgever, en de branche kunst, amusement en recreatie. In absolute cijfers is het
in het onderwijs, de handel en de horeca (twee bedrijfstakken die onderhevig zijn aan grote pieken
in de activiteit) alsook in de administratieve en ondersteunende diensten (die de uitzendarbeid
omvat) dat verhoudingsgewijs de meeste werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst
worden geteld. Omgekeerd zijn deze minder vaak te vinden in de overheidssector, de industrie, de
bouwnijverheid, het vervoer en de gezondheidszorg.
Uit een studie van Forem over uitzendarbeid15 blijkt dat de detailhandel, de voedingsnijverheid, de
groothandel, de tak vervoer en opslag, en de restaurants er het meest gebruik van maken.

15 Bron: https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391472948062/20191128_Analyses_FluxInterim20062016.pdf.

60.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Tabel 7 - Percentage tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar leeftijd van de werknemer en
kwalificatieniveau van de betrekking
(in % van de overeenstemmende bezoldigde werkgelegenheid, 2019)
20-24 jaar

25-49 jaar

50-64 jaar

Totaal

Laaggekwalificeerd beroep

50 %

16 %

8%

16 %

Middengekwalificeerd beroep

42 %

9%

6%

11 %

Hooggekwalificeerd beroep

35 %

7%

2%

7%

Totaal

41 %

9%

4%

10 %

Bron: Statbel.

Het gebruik van tijdelijke arbeidsovereenkomsten varieert van gewest tot gewest. Ze worden in
Brussel vaker aangewend voor midden- en hooggekwalificeerde functies (respectievelijk 18 en
13 %, tegen 11 en 7 % voor het nationale gemiddelde; in Wallonië worden ze vaker voor
laaggekwalificeerde functies gebruikt (20 %, tegen 16 % voor het nationale gemiddelde).
Tabel 8 - Percentage tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar gewest en kwalificatieniveau van de
betrekking
(in % van de overeenstemmende gesalarieerde werkgelegenheid, 2019)

Laaggekwalificeerd beroep
Middengekwalificeerd beroep
Hooggekwalificeerd beroep
Totaal

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

16 %
11 %
7%
10 %

15 %
18 %
13 %
15 %

14 %
10 %
6%
8%

20 %
12 %
8%
11 %

Source: Statbel.

Uit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat vrijwillig voor een tijdelijke baan wordt gekozen.
Het blijkt echter dat de meeste werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet tijdelijk
werken uit vrije wil, maar omdat ze er niet in geslaagd zijn een betrekking voor onbepaalde duur te
vinden: dat geldt voor acht op de tien tijdelijke werknemers. Dat geldt in iets mindere mate voor
de jongeren onder de 25 jaar, voor wie die ratio ongeveer zeven op tien werknemers bedraagt.
Sommigen van hen kiezen bewust voor de soepelheid van die arbeidsovereenkomsten, die het
mogelijk maakt studie en arbeid makkelijker te combineren.
Er zijn minder onvrijwillige tijdelijke werknemers in de laaggekwalificeerde functies, maar die
vaststelling verschilt naargelang van de beschouwde leeftijdsgroep.
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Tabel 9 - Percentage ‘onvrijwillige’ tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar leeftijd en kwalificatieniveau
van de betrekking
(in % van het totale aantal tijdelijke overeenkomsten, 2019)
20-24 jaar

25-49 jaar

50-64 jaar

Totaal

Laaggekwalificeerd beroep

64 %

82 %

74 %

77 %

Middengekwalificeerd beroep

62 %

89 %

78 %

79 %

Hooggekwalificeerd beroep

77 %

80 %

85 %

80 %

Totaal

66 %

85 %

79 %

79 %

Bron: Statbel.

Onvrijwillige tijdelijke arbeidsovereenkomsten komen in Wallonië vaker voor (87 %, tegen 79 %
voor België als geheel); dat geldt voor alle kwalificatieniveaus. In Brussel ligt het aandeel van die
overeenkomsten ook hoger dan het nationale gemiddelde voor werknemers met
laaggekwalificeerde functies (83 %, tegen 77 % voor België). In Vlaanderen (75 %) is het lager dan
het nationale gemiddelde, ongeacht het kwalificatieniveau.
Tabel 10 - Percentage ‘onvrijwillige’ tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar gewest en
kwalificatieniveau van de betrekking
(in %, 2019)

Laaggekwalificeerd beroep
Middengekwalificeerd beroep
Hooggekwalificeerd beroep
Totaal

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

77 %
79 %
80 %
79 %

83 %
75 %
78 %
78 %

73 %
74 %
77 %
75 %

83 %
88 %
86 %
87 %

Bron: Statbel.

Daarentegen is er een nauwer verband tussen het scholingsniveau en de duur van de
arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst valt korter uit naarmate het scholingsniveau lager
is. Voor de laaggekwalificeerde beroepen heeft een derde van de arbeidsovereenkomsten een duur
van minder dan een maand, tegen 11 % voor de hooggekwalificeerde functies. Omgekeerd beloopt
het percentage arbeidsovereenkomsten met een duur van meer dan een jaar 12 % voor de
laaggekwalificeerde beroepen en 22 % voor de hooggekwalificeerde.
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Grafiek 24 - Tijdelijke arbeidsovereenkomsten: verdeling van de duur volgens het kwalificatieniveau
van de betrekking
(in %, 2019)

Bron: Statbel.

1.3.2.

Deeltijdse arbeidsovereenkomsten16

Deeltijdarbeid voldoet aan de specifieke behoeften van bepaalde bedrijfstakken, en kan daarnaast
het evenwicht tussen het beroeps- en het gezinsleven van de werknemers verbeteren17. Niettemin
moet ook op negatieve effecten worden gewezen. Deeltijds werken kan een loonverschil in het
nadeel van de werknemer creëren, aangezien zijn uurloon verhoudingsgewijs lager ligt dan wat een
voltijdwerker in dezelfde functie zou kunnen verdienen. Deeltijdwerkers hebben minder kansen op
een opleiding of bevordering en lopen een groter armoederisico, vooral als ze alleenstaande ouders
zijn. Het aantal gewerkte uren per deeltijdwerker is een essentiële factor om de kwaliteit van die
banen te beoordelen. Indien het aantal arbeidsuren per week onder een bepaald cijfer blijft, is er
een risico dat de baan precair wordt geacht (die geringe arbeid levert een ontoereikend inkomen
op). In concreto is er bij een werktijd van minder dan 20 uur sprake van korte deeltijdarbeid of
ondertewerkstelling. Om ondertewerkstelling te bestrijden, worden werkgevers die personeel in
dienst willen nemen, er door een maatregel18 toe verplicht hun werknemers die verplicht deeltijds
werken, in de eerste plaats een langere arbeidstijd voor te stellen. Ten slotte legt de wet een
minimale werktijd op die overeenstemt met een derde van een voltijdbaan, zij het met
uitzonderingen (onder meer in de handel, een bedrijfstak die wordt geconfronteerd met
schommelingen in de vraag) en met arbeidsovereenkomsten die tot slechts 8 uur per week kunnen
belopen. De vraag of iemand al dan niet verplicht deeltijds werkt, is ook een fundamenteel element
bij de beoordeling.

16 Deze paragraaf is grotendeels geïnspireerd op Nautet en Piton, 2019.
17 In de werkgelegenheidsstatistieken wordt een deeltijdwerker als een eenheid geboekt, net als een voltijdwerker.

Voor een gelijk arbeidsvolume in de economie als geheel, flatteert de toename van het deeltijdwerk dus het verloop
van de werkgelegenheidsgraad.
18 Programmawet van 25 december 2017.
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Tabel 11 - Percentage deeltijdwerkers naar geslacht en kwalificatieniveau van de betrekking
(in %, 2019)

Laaggekwalificeerd beroep
Middengekwalificeerd beroep
Hooggekwalificeerd beroep
Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

19 %
10 %
8%
10 %

67 %
44 %
31 %
41 %

49 %
25 %
19 %
24 %

Bron: Statbel.

Het aandeel van deeltijdwerkers in de totale werkgelegenheid beloopt 24 %. Het percentage
deeltijdwerkers hangt nauw samen met het kwalificatieniveau van de uitgeoefende job.
Laaggeschoolden werken vaker deeltijds dan midden- of hooggeschoolden (49 %, tegen
respectievelijk 25 en 19 %). Verscheidene factoren kunnen dit resultaat verklaren. Daarbij kan
onder meer worden gedacht aan een groter inkomensverlies voor hooggeschoolden (wanneer de
werknemer een RVA-uitkering krijgt, wordt de inkomensvermindering ten gevolge van de
deeltijdarbeid in ruimere mate gecompenseerd voor werknemers met een laag loon) en aan het
feit dat ze arbeidsplaatsen met verantwoordelijkheid innemen die niet altijd ruimte laten voor een
kortere arbeidsduur.
Tabel 12 - Percentage deeltijdwerkers naar gewest en kwalificatieniveau van de betrekking
(in %, 2019)

Laaggekwalificeerd beroep
Middengekwalificeerd beroep
Hooggekwalificeerd beroep
Totaal

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

49 %
25 %
19 %
24 %

42 %
23 %
15 %
21 %

49 %
26 %
20 %
25 %

51 %
23 %
18 %
23 %

Bron: Statbel.

Het aandeel van deeltijdwerkers in de werkgelegenheid is het hoogst in Vlaanderen, waar één
werknemer op vier deeltijds werkt. In Brussel was dat aandeel het laagst van de drie gewesten, met
21 % van de werknemers die niet voltijds werken. De ranking van de gewesten is dezelfde voor alle
beroepstypes. In Vlaanderen en Wallonië werkt de helft van de werknemers met een
laaggekwalificeerd beroep deeltijds.
De bedrijfstakken waar deeltijdwerkers het vaakst voorkomen, zijn de huishoudens als werkgever,
de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en de administratieve en
ondersteunende diensten. Dit zijn branches waarin veel vrouwen werken en zij maken juist de
meerderheid van de deeltijdwerkers uit (ongeveer 80 % vrouwen). Het overwicht van vrouwen
onder de deeltijdwerkers is aan verscheidene factoren toe te schrijven. Zo nemen vrouwen nog
steeds een groter gedeelte van de opvoeding van de kinderen en van de huishoudelijke taken op
zich dan mannen. In een gezin blijkt het bovendien vaak financieel voordeliger de arbeidsduur (en
dus het loon) van de vrouw te verminderen (bij gelijke kenmerken verdienen mannen gemiddeld
meer dan vrouwen). Voorts moet worden opgemerkt dat de frequentie van de deeltijdarbeid ook
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sterk afhangt van de leeftijd. Jongeren werken vaker deeltijds, om werk en studie te combineren
en aan het einde van hun loopbaan, waarbij ze worden aangemoedigd door verschillende
regelingen zoals tijdskrediet.
Opvallend is dat gezondheidsredenen vaker worden genoemd door werknemers met
laaggekwalificeerde functies als door midden- en hooggeschoolde werknemers, net als het feit dat
de gewenste baan enkel deeltijds wordt aangeboden.
In België komt onvrijwillige deeltijdarbeid relatief weinig voor: slechts 6 % van de deeltijdwerkers
is er niet in geslaagd een voltijdbaan te vinden (tegen 26 % in de EU). De meeste werknemers
hebben zelf voor die situatie gekozen om uiteenlopende redenen, zoals om te zorgen voor de
kinderen of voor andere zorgbehoevenden, om gezondheidsredenen, om te studeren, enz.
Deeltijdarbeid is vaker onvrijwillig bij werknemers met laaggekwalificeerde functies (10 %), en
vooral als het mannen zijn (26 % van hen). Voorts moet worden opgemerkt dat het percentage
werknemers dat voor dit type arbeidsovereenkomst kiest om het te combineren met een opleiding,
varieert volgens het kwalificatieniveau van de uitgeoefende functie. Dat percentage beloopt 4 %
voor de werknemers met laag- of middengekwalificeerde jobs, en 2 % voor die met een
hooggekwalificeerde baan.
Tabel 13 - Redenen om deeltijds te werken
(2019, in % van het totale aantal overeenkomstige deeltijdwerkers)
Laaggekwalificeerd beroep
Manne Vrouwe
n
n
L
Vindt geen voltijdbaan
Ter aanvulling van een andere deeltijdbaan
In combinatie met een opleiding
Om gezondheidsredenen (arbeidsongeschiktheid)
Opvang van kinderen of zorgbehoevenden
Andere persoonlijke redenen of gezinsredenen
Wenst niet voltijds te werken
De gewenste betrekking wordt enkel als
deeltijdbaan aangeboden.
Andere

M

H

Totaal

26
2
7
11
4
5
4

7
2
3
10
21
18
12

10
2
4
10
18
16
11

7
3
4
8
18
18
10

3
6
2
6
28
23
10

6
4
3
8
22
19
10

35
8

21
6

23
7

20
11

12
11

18
10

Bron: Statbel.
L: laaggekwalificeerd beroep; M: middengekwalificeerd beroep; H: hooggekwalificeerd beroep.
* De cijfers in het rood zijn niet representatief.

Ook de mate waarin verplicht deeltijds wordt gewerkt, verschilt sterk volgens het gewest.
Deeltijdarbeid is veel vaker verplicht van aard in Brussel (16 %, tegen 6 %), het gewest dat
verhoudingsgewijs het kleinste aantal deeltijdwerkers telt. Die vaststelling geldt ongeacht het
kwalificatieniveau van de uitgeoefende functie. In Vlaanderen, het gewest met het grootste aantal
parttimebanen, ligt het aandeel van verplicht deeltijdwerk het laagst (4 %).

65.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Tabel 14 - Onvrijwillige deeltijdarbeid naar gewest en kwalificatieniveau van de uitgeoefende functie
(2019, in % van het totale aantal overeenkomstige deeltijdwerkers)

Laaggekwalificeerd beroep
Middengekwalificeerd beroep
Hooggekwalificeerd beroep
Totaal

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

10 %
7%
3%
6%

24 %
19 %
9%
16 %

6%
5%
2%
4%

12 %
9%
4%
8%

Bron: Statbel.

Het aantal deeltijds gewerkte uren varieert doorgaans ook volgens het scholingsniveau en het
geslacht. Laaggekwalificeerde deeltijdbanen tellen relatief minder uren dan hooggekwalificeerde.
Deeltijdbanen die overeenstemmen met een halftijdse of kortere arbeidstijd maken 57 % van de
laaggekwalificeerde deeltijdbanen uit, tegen 44 % voor de middengekwalificeerde en 34 % voor de
hooggekwalificeerde. Die laaggekwalificeerde banen met een geringer aantal arbeidsuren doen
vragen rijzen over de onzekerheid ervan. Omgekeerd vertegenwoordigen de deeltijdbanen voor
meer dan 75 % van een voltijdbaan 46 % van de hooggekwalificeerde deeltijdbanen, 33 % van de
middengekwalificeerde en 19 % van de laaggekwalificeerde.
Tabel 15 - Verdeling volgens het percentage deeltijdarbeid
(2019, in % van het totale aantal overeenkomstige deeltijdwerkers)

Mannen
25 % of minder
26-50 %
51-75 %
76-80 %
81 % en +

23
35
24
14
4

Laaggekwalificeerd beroep
Vrouwen
L
12
45
24
16
3

13
43
24
16
3

M

H

Totaal

12
32
24
30
3

5
29
20
40
5

10
33
23
31
4

Bron: Statbel.
L: laaggekwalificeerd beroep; M: middengekwalificeerd beroep; H: hooggekwalificeerd beroep.
* De cijfers in het rood zijn niet representatief.

Het stelsel van de dienstencheques, dat veel succes had sinds de invoering ervan in 2004, heeft een
groot aantal laag- of middengeschoolde werknemers in staat gesteld zich op de arbeidsmarkt in te
schakelen. Doorgaans gaat het om deeltijdarbeid: volgens een in 2018 uitgevoerde studie van Idea
Consult, werkten de dienstenchequewerknemers gemiddeld 21 uur per week19.
Dat stelsel heeft tot doel de ontwikkeling van buurtdiensten en –banen te bevorderen en een deel
van het zwartwerk, dat voorheen courant was in de sector van de huishoudelijke diensten, te
regulariseren. Het beoogt ook de arbeidsmarktparticipatie van de gebruikers aan te moedigen,

19 Voor meer informatie, zie

https://www.ideaconsult.be/images/Finaal_eindrapport_360_zicht_op_dienstencheques_-_NL.pdf.
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vooral van de vrouwen met een diploma, door een evenwicht tussen werk en privéleven te helpen
bewaren.
Het aantal werknemers die in dat stelsel in dienst werden genomen, is onafgebroken gestegen sinds
de invoering ervan, en lag in 2019 rond de 139 000 volgens de cijfers van de RSZ. Aanvankelijk was
een groot deel van de gecreëerde arbeidsplaatsen het gevolg van de regularisatie van banen die
reeds in de informele economie bestonden of van de omzetting van dienstenactiviteiten die werden
verricht in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's).
Volgens Idea Consult maken vrouwen in het stelsel van de dienstencheques de overgrote
meerderheid van de werknemers uit (98 %). Daartoe behoren vooral personen uit kwetsbare
groepen. Ongeveer 30 % van hen is 50 jaar of ouder, 46 % is laaggeschoold (en 46 %
middengeschoold), en 24 % van de dienstenchequewerknemers is niet in België geboren (dat
percentage loopt op tot 59 % in Brussel).

1.3.3.

Zelfstandige werkgelegenheid

De zelfstandige werkgelegenheid werd door de Raad grondig geanalyseerd in een advies van 2019.
Uit dat verslag is gebleken dat de zelfstandige werkgelegenheid zich in meerdere opzichten
onderscheidde van de arbeid in loondienst. Ten eerste verschilt het sociale statuut van
zelfstandigen in hoofdberoep van dat van loontrekkenden, als gevolg waarvan ze onderworpen zijn
aan een lagere bijdrage dan de heffing op het inkomen van de loontrekkenden (werkgevers- en
werknemersbijdragen samen), en ook minder rechten hebben. Niettemin genieten ze
gezinsbijslagen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, moederschapsverzekering, pensioen en
overbruggingsrecht. Ze hebben echter geen recht op werkloosheidsuitkeringen en zijn niet
beschermd bij een arbeidsongeval. Om die reden heeft een zelfstandige werknemer er meestal
belang bij zich aan te sluiten bij een verzekeringskas en een ziekenfonds. Ze hebben doorgaans veel
langere werktijden dan loontrekkenden. Desondanks verklaren meer zelfstandigen dan
loontrekkenden zeer tevreden te zijn over hun beroepssituatie20.
Tabel 16 - Verdeling van de arbeidsstatuten volgens het kwalificatieniveau van het uitgeoefende
beroep
(in %, 2019)
Zelfstandige1
Laaggekwalificeerd beroep
Middengekwalificeerd beroep
Hooggekwalificeerd beroep
Totaal

2%
12 %
16 %
13 %

Loontrekkende
98 %
88 %
84 %
87 %

Bron: Statbel.
1
In hoofdberoep.

In Brussel wordt vaker als zelfstandige gewerkt (16 %, tegen 13 % gemiddeld). Het verschil tussen
de gewesten is enkel toe te schrijven aan de hooggekwalificeerde functies. Het percentage
zelfstandigen met een laaggekwalificeerd beroep is in feite vergelijkbaar en zeer laag in de drie
gewesten.

20 HRW (2019), Advies over de tendensen en de voorwaarden van de ontwikkeling van de zelfstandige arbeid.
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Tabel 17 - Percentage zelfstandigen1 volgens het kwalificatieniveau van het uitgeoefende beroep naar
gewest
(in %, 2019)

Laaggekwalificeerd beroep
Middengekwalificeerd beroep
Hooggekwalificeerd beroep
Totaal

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

2%
12 %
16 %
13 %

3%
13 %
21 %
16 %

2%
13 %
15 %
13 %

3%
10 %
15 %
12 %

Bron: Statbel.
1 In hoofdberoep.

Sommige persoonlijke kenmerken hebben een invloed op de kans om zelfstandige te zijn: deze
neemt toe met de leeftijd en ligt hoger voor de mannen. Die kans stijgt ook met het
kwalificatieniveau van de uitgeoefende functie. Het percentage werknemers die als zelfstandige
werken in laaggekwalificeerde functies bedraagt immers 2 %. Dit percentage loopt op tot 12 % voor
de middengekwalificeerde banen en tot 16 % voor de hooggekwalificeerde. De overgrote
meerderheid van de laaggekwalificeerde functies wordt dus uitgeoefend door loontrekkenden.
Uit het HRW-advies van 2019 was ook gebleken dat zelfstandigen doorgaans op vrijwillige basis
voor dat statuut kozen en dat het percentage economisch afhankelijke loontrekkenden zeer gering
was in België (1,5 % in 201721). Die toestand wordt bepaald aan de hand van drie criteria: ze hebben
geen personeel, 75 % van hun inkomen is afhankelijk van een klant met een dominante positie, en
ze hebben geen invloed op hun werkregeling. Het zijn met andere woorden werknemers met het
statuut van zelfstandige, maar die niet voldoen aan de fundamentele kenmerken ervan inzake
autonomie en het ontbreken van een relatie van ondergeschiktheid. Volgens de IAO bedraagt dat
percentage gemiddeld 4 % in de EU.

1.3.4.

Atypische werktijden

Het type van arbeidstijdregeling in een functie hangt uiteraard af van de aan die functie verbonden
eisen (in het algemeen mag worden verwacht dat verkopers op zaterdag werken,
restauranthouders ‘s avonds, verpleegsters in ploegen, ...), maar de werktijdregelingen zijn ook de
afspiegeling van de mate van autonomie die de werknemer krijgt inzake arbeidstijdorganisatie.
De onderstaande grafiek toont, voor de verschillende kwalificatieniveaus, het percentage van de
belangrijkste types van arbeidstijdregeling, namelijk ploegenarbeid, door de werknemer gekozen
variabele werktijd of door de werkgever opgelegde flexibele werktijd. De frequentie van die
arbeidstijdregelingen varieert volgens de voor de betrekkingen vereiste kwalificaties.
Laaggekwalificeerde beroepen worden tweemaal vaker als ploegenarbeid uitgeoefend dan
hooggekwalificeerde functies. Op te merken valt dat middengekwalificeerde functies het
regelmatigst als ploegenarbeid worden uitgeoefend. Opgelegde werktijden zijn veel gebruikelijker
in laaggekwalificeerde dan in hooggekwalificeerde functies, en gekozen variabele werktijden
komen viermaal minder vaak voor. Personen die in een laaggekwalificeerde functie werken,
beschikken dus over het geheel genomen over minder flexibele werktijden. Die flexibiliteit neemt
toe met het kwalificatieniveau. Uit de ad-hocmodule van de enquêtes naar de arbeidskrachten van
het jaar 2019 betreffende de arbeidsorganisatie blijkt dat de mogelijkheid om zelf zijn arbeidstijd
te kunnen kiezen, toeneemt met het scholingsniveau. Het percentage werknemers die volledig zelf
21 Ad-hocmodule EAK 2017 over zelfstandige arbeid.
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kunnen beslissen over hun arbeidsorganisatie, beloopt 9 % voor de laaggeschoolden, 12 % voor de
middengeschoolden en 21 % voor de hooggeschoolden. Die mogelijkheid neemt ook toe met de
leeftijd: 9 % voor de 15-34-jarigen, 14 % voor de 35-49-jarigen en 19 % voor de oudere werknemers.
Grafiek 25 - Type van arbeidstijdregeling volgens het kwalificatieniveau van het uitgeoefende beroep
(in %, 2019)

Bron: Statbel.

Atypische werkuren, zoals avond- en nachtwerk en zaterdag- of zondagwerk, komen minder vaak
voor in laaggekwalificeerde functies. Avondwerk komt meer voor in hooggekwalificeerde
beroepen. In middengekwalificeerde functies wordt regelmatiger op zaterdag gewerkt. De
frequentie van nachtwerk of werk tijdens weekends is vrij vergelijkbaar voor midden- en
hooggekwalificeerde beroepen. In ieder geval zijn die atypische werktijden minder gangbaar voor
de laaggekwalificeerde beroepen.
Daarbij moet echter worden aangestipt dat laaggeschoolden en met name vrouwen vaker te maken
hebben met onderbroken werktijden, die onder meer van toepassing zijn in de schoonmaak of in
collectieve kinderdagverblijven.
In België komen atypische werktijden minder vaak voor dan in onze buurlanden, ongeacht het
kwalificatieniveau van de uitgeoefende functie. In ons land verklaart 30 % van de werkenden dat
ze een atypisch werkrooster hebben (avondwerk, nachtwerk of werken tijdens het weekend), tegen
35 % in Duitsland en Frankrijk, en 40 % in Nederland. Voor de loontrekkenden met elementaire
functies (die werkzaam zijn in de verkoop, de vervaardiging van voedingsmiddelen, de schoonmaak
of de landbouw) bedraagt dat aandeel 38 % in België, tegen 54 % in Nederland.
Atypische werktijden worden zeer frequent aangewend in een bedrijfstak die al verscheidene jaren
in volle expansie is: de e-commerce. Door de gezondheidscrisis ontwikkelde die branche zich veel
sterker. Het gaat om een activiteit die intensief gebruikmaakt van laaggeschoolde arbeidskrachten.
Volgens de actoren van de e-commerce wordt de groei van hun activiteiten meer dan in Nederland
afgeremd door de wetgeving betreffende nachtwerk die een beperktere dienstregeling bevat. De
afgelopen jaren werden er wel verbeteringen aangebracht in die wetgeving. Voorts werd de groei
ook afgeremd door het loonpeil.
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Grafiek 26 - Atypische werkuren volgens het kwalificatieniveau van het uitgeoefende beroep: werkt
soms of altijd …
(in %, 2019)

Bron: Statbel.

1.3.5.

Thuiswerk

Thuiswerk komt minder vaak voor in laaggekwalificeerde functies. Nagenoeg alle werknemers met
laaggekwalificeerde functies werken nooit thuis, tegen minder dan 60 % van de werknemers met
een hooggekwalificeerde functie. Gedurende de coronacrisis was gebleken dat de laagst
geschoolden minder vaak een baan hadden waarvoor telewerk mogelijk was. Derhalve werden zij
harder getroffen door de beperkende maatregelen.
Tabel 18 - Frequentie van thuiswerk naar kwalificatieniveau van het uitgeoefende beroep
(in %, 2019)

Laaggekwalific
eerd beroep
Nooit

Middengekwalificeerd
beroep

Hooggekwalifi
ceerd beroep

98 %

88 %

59 %

Minder dan 50 % van de werkdagen

1%

8%

31 %

50 % of meer van de werkdagen

0%

1%

6%

Altijd

1%

4%

4%

Bron: Statbel.
* De cijfers in het rood zijn niet representatief.

De invoering of de uitbreiding van telewerk was immers een van de meest in het oog springende
reacties van de ondernemingen op de uitdagingen van de lockdown. Volgens een door Eurofound
gehouden geharmoniseerde enquête beliep het aandeel van personen die verklaren dat ze
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telewerk verrichten ten gevolge van de gezondheidsproblemen 53 % in België, terwijl dat vóór de
crisis ongeveer 20 % was volgens diezelfde bron22. Dat was reeds een goed resultaat ter zake,
aangezien België daarmee de derde plaats innam, na Nederland en Frankrijk.
Grafiek 27 - Stijging van het percentage telewerkers tijdens de COVID-19-crisis
(percentage loontrekkenden die telewerkten als gevolg van de crisis, april 2020)

Bron: Eurofound, Survey Living, working and COVID-19.

De ERMG-enquête (Economic Risk Management Group) documenteerde eveneens het belang van
telewerk voor België gedurende de crisis, met medio april een prevalentie van 37 % voor voltijds
telewerk, en vervolgens een geleidelijke afname tot 16 % eind juni (met een toename van de
combinatie van telewerk en werken op de werkplek). Telewerk nam weer in omvang toe tijdens de
tweede lockdown: begin november bedroeg het aandeel ervan 30 %.
In België had 40 % van de telewerkers tijdens de eerste COVID-19-golf voorheen niet thuisgewerkt,
volgens een ad-hocenquête van de Universiteit van Antwerpen23. Volgens de Eurofound-enquête24
is de telewerker tijdens de covidcrisis veeleer een hooggeschoolde die in stedelijk gebied woont.
Kinderloze gezinnen telewerkten meer dan gemiddeld, terwijl telewerk, volgens die enquête,
minder verspreid was in eenoudergezinnen. De Eurofound-enquête wijst ook uit dat het beroep op
telewerk tijdens die periode gedifferentieerd was volgens de leeftijd. Oudere werknemers (60plussers) zouden meer gebruik hebben gemaakt van telewerk, wat mogelijk verband hield met de
specifieke kenmerken van COVID-1925.

1.3.6.

Tweede baan

Hoewel de combinatie van arbeidsstatuten zich verder ontwikkelt, ligt het percentage werknemers
met een tweede baan relatief laag in België, ongeacht het beschouwde kwalificatieniveau.
Gemiddeld bedraagt het 4 %. Achter dat cijfer gaan zeer uiteenlopende situaties schuil. Het kan
22 HRW (2020), Stand van zaken in België en in de gewesten in de context van COVID-19.
23 Bron : UAntwerpen (2020), Coronastudie, Resultaten eerste enquête, 17 maart,

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/corona-studie/resultaten/resultaten-eerste-enquete/.
24 Bron : Eurofound (2020), COVID-19: Policy responses across Europe, Publications Office of the European Union,

Luxemburg.
25 De leeftijd is een van de belangrijke factoren die bepalen hoe ernstig iemand ziek wordt van het coronavirus. Het

sterftecijfer stijgt aanzienlijk vanaf 50 jaar en ligt veel hoger in de oudere leeftijdsgroepen.
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gaan om een werknemer die een hoofdactiviteit als loontrekkende combineert met een activiteit
in bijberoep als zelfstandige. In zijn advies over de zelfstandigen26 had de HRW gewezen op de hoge
vlucht van de activiteiten in bijberoep tijdens de afgelopen jaren. Eind 2019 telde het RSVZ
281 000 zelfstandigen in bijberoep. Het kan ook gaan om iemand die een hoofdactiviteit als
loontrekkende combineert met een flexi-job. Volgens het RSZ waren dit soort werknemers in het
eerste kwartaal van 2020 met meer dan 60 000. Zij kunnen een veelvoud aan flexi-jobs vervullen
bij meerdere werkgevers. Voorts kan er sprake zijn van een loontrekkende die verscheidene
deeltijdbanen cumuleert.
Een werknemer kan diverse redenen hebben om meerdere banen te combineren. Mogelijk wenst
hij een nieuwe activiteit te testen alvorens er ten volle mee te starten als zelfstandige, of wil hij
werkzaam zijn in een ander domein dan zijn hoofdactiviteit, of extra inkomsten genereren, enz. Op
het vlak van de arbeidskwaliteit mag niet over het hoofd worden gezien dat de combinatie van
verscheidene activiteiten kan leiden tot een overmatige werklast, een gebrek aan tijd voor het
privé- en gezinsleven en dus, mogelijk, meer stress.
Personen met een laag- of middengekwalificeerde baan verkeren minder vaak in die situatie dan
werknemers met een hooggekwalificeerde functie. Niettemin kan men zich voorstellen dat
werknemers met een laag loon behoefte hebben aan een tweede baan uit economische noodzaak,
wat ongetwijfeld minder het geval is voor personen van wie de hoofdactiviteit lonender is.
Grafiek 28 - Uitoefening van een tweede baan volgens het kwalificatieniveau van het uitgeoefende
beroep
(in %, 2019)

Bron: Statbel.

De neiging om een tweede baan uit te oefenen, is iets geringer in Brussel, vooral voor de
middengekwalificeerde functies. In Vlaanderen is de uitoefening van een tweede baan het meest
gangbaar, ook voor de laaggekwalificeerde beroepen.

26 https://hrw.belgie.be/nl/home/verslagen-adviezen/alle-adviezen/advies-over-de-tendensen-en-de-voorwaarden-

van-de-ontwikkeling-van-de-zelfstandige-arbeid-2019.
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Tabel 19 - Uitoefening van een tweede baan volgens het kwalificatieniveau van het uitgeoefende
beroep naar gewest
(2019, in % van het overeenstemmende totaal)

Laaggekwalificeerd beroep
Middengekwalificeerd beroep
Hooggekwalificeerd beroep
Totaal

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

3%
3%
5%
4%

2%
1%
4%
3%

4%
4%
6%
5%

3%
3%
5%
4%

Bron: Statbel.

1.3.7.

Redenen om een andere baan te zoeken

Sommige werknemers zijn op zoek naar een andere baan. Het percentage van die werknemers
bedraagt gemiddeld 5 % en is iets lager voor wie in een laaggekwalificeerde functie werkzaam is
(4 %).
De redenen die hen daartoe aanzetten, worden in de onderstaande tabel weergegeven. De
voornaamste reden is het streven naar andere arbeidsvoorwaarden (34 % van hen). Dat percentage
is iets kleiner voor de werknemers met laaggekwalificeerde functies, namelijk 30 %. De tweede
belangrijke reden die werd vermeld (door 21 % van de werknemers die op zoek zijn naar een andere
baan), is dat ze een betrekking zoeken die beter bij hun vaardigheden past. Deze reden wordt ook
iets minder vermeld door werknemers met een laaggekwalificeerde functie, namelijk door 18 % van
hen.
Daartegenover blijkt dat personen met een laaggekwalificeerde functie vaker dan anderen op zoek
zijn naar een andere baan omdat ze meer uren willen kunnen werken (21 %, tegen 11 % gemiddeld).
Verhoudingsgewijs beschouwt ook een groter aantal van die personen hun huidige baan als
voorlopig (9 %, tegen 7 % gemiddeld).
Tabel 20 - Redenen om een andere baan te zoeken
(2019, in % van het overeenstemmende totaal)
Laaggekwalificeerd beroep
Mannen Vrouwen
L
M
H
Vrees om de huidige baan te verliezen
Baan die beter bij de eigen vaardigheden past
Baan met meer werkuren
Baan met andere arbeidsomstandigheden
Huidige baan wordt als voorlopig beschouwd
Andere

25
11
17
32
11
4

7
25
25
29
7
8

16
18
21
30
9
6

18
19
13
35
6
9

15
24
7
35
6
13

Totaal
16
21
11
34
7
11

Bron: Statbel.
L: laaggekwalificeerd beroep; M: middengekwalificeerd beroep; H: hooggekwalificeerd beroep.
* De cijfers in het rood zijn niet representatief.
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1.3.8.

Werktevredenheid, werkdruk en autonomie bij het werk

Volgens de door Eurostat samengestelde welzijnsindicatoren (Personal well-being indicators, PW),
ligt het aandeel van de laaggeschoolden die tevreden zijn over hun beroepsleven, lager dan dat van
de personen met een diploma van het hoger onderwijs. Het percentage ontevreden werknemers is
ook hoger bij de laaggeschoolden met betrekking tot hun financiële situatie - die sterk gecorreleerd
is met het diplomaniveau – maar ze zijn ook minder tevreden over het leven in het algemeen en
over hun persoonlijke relaties.
Tabel 21 - Gevoel van geringe tevredenheid, naar scholingsniveau
(in %, 16 jaar of ouder, 2018)

Totaal
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

... over de
financiële situatie
18,9
30,3
20
8,7

... over het werk

... over het leven
in het algemeen

… over de
persoonlijke
relaties

9,3
13,4
10,5
7,3

8,7
14,6
9,4
3,4

6,4
10,1
6,7
3,3

Bron: Eurostat.

De ad-hocmodule 2019 van de enquêtes naar de arbeidskrachten verdiepte zich in de mate van
autonomie bij het werk. Zoals verwacht, neemt de autonomie toe met het scholingsniveau van de
werknemer. Het aandeel van de werknemers die verklaren dat ze over weinig of geen autonomie
beschikken op het vlak van de inhoud of de volgorde waarin ze hun taken uitvoeren, bedraagt 49 %
voor de laaggeschoolden, 38 % voor de middengeschoolden en 17 % voor de hooggeschoolden.
Verhoudingsgewijs zijn er meer jongeren (jonger dan 35 jaar) die gewag maken van een geringe
autonomie bij het werk (36 %, tegen 28 % voor de werknemers van 35 jaar en ouder).
Uit dezelfde enquête blijkt dat de ervaren werkdruk eveneens toeneemt met het opleidingsniveau:
het percentage werknemers dat verklaart nooit onder druk te staan, beloopt 29 % bij de
laaggeschoolden, tegen 15 % bij de hooggeschoolden. Daartegenover bedraagt het percentage
werknemers die vaak of altijd onder druk staan, 37 % voor de laaggeschoolden en 49 % bij de
hooggeschoolden.

1.3.9.

Invloed van de gezinsverantwoordelijkheden

In 2018 was de ad-hocmodule van de enquêtes naar de arbeidskrachten gericht op de combinatie
van werk en gezin. Die module brengt eens te meer verschillen aan het licht die samenhangen met
het opleidingsniveau; ditmaal hebben die verschillen betrekking op het ouderschap en de invloed
ervan op de werkgelegenheid.
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Tabel 22 - Invloed van het zorgen voor de kinderen op de werkgelegenheid naar scholingsniveau en
geslacht
(18-64-jarigen, 2018, in % van het respectieve totaal)
Totaal

Loopbaanonderbreking
Totaal
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold
Heeft nooit gewerkt om voor de kinderen te zorgen
Totaal
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold
Heeft nooit gewerkt om andere redenen
Totaal
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

Mannen

Vrouwen

Vrouwen
25-34 jaar

30 %
19 %
28 %
39 %

7%
5%
6%
8%

51 %
33 %
50 %
63 %

54 %
33 %
58 %
61 %

2%
4%
1%
0%

0%
1%
nd
nd

3%
7%
3%
1%

4%
14 %
4%
nd

7%
15 %
7%
3%

6%
11 %
5%
2%

9%
20 %
8%
3%

9%
24 %
8%
4%

Bron: Eurostat.

Onder de werknemers met een gezinslast maken laaggeschoolden minder vaak gebruik van
loopbaanonderbrekingen om voor de kinderen te zorgen. Het aantal loopbaanonderbrekingen
neemt toe met het opleidingsniveau, en ze worden vaker opgenomen door vrouwen.
Laaggeschoolden hebben daarentegen veel vaker nooit gewerkt om voor de kinderen te zorgen;
dat is vooral het geval voor jonge vrouwen. Op te merken valt dat het aandeel van de personen die
nooit hebben gewerkt om een andere reden, ook veel hoger ligt bij de laaggeschoolden. Opnieuw
geldt dat des te meer voor vrouwen jonger dan 35 jaar.
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2%
nd
1%
3%
1%
nd
nd
2%
3%
nd
2%
4%

15 %
9%
13 %
18 %
6%
3%
5%
7%
24 %
19 %
22 %
26 %

9%
4%
8%
11 %
9%
4%
6%
12 %
9%
4%
9%
10 %

Geen effect

2%
2%
1%
2%
1%
nd
1%
1%
2%
nd
nd
3%

Overige

4%
3%
4%
5%
3%
2%
3%
4%
5%
5%
5%
5%

Arbeidsduurvermindering

Minder veeleisende taken op het
werk

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
nd
2%
2%

Verlof om gezinsredenen

Veranderingen van baan of
werkgever

Totaal
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold
Mannen
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold
Vrouwen
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

Alle veranderingen die tot een hoger
inkomen leiden

Tabel 23 - Invloed van het zorgen voor de kinderen op de werkgelegenheid volgens de aard van de
opgetekende verander
(18-64-jarigen, 2018, in % van de respectieve werkgelegenheid)

67 %
78 %
72 %
59 %
78 %
86 %
82 %
71 %
54 %
66 %
58 %
49 %

Bron: Eurostat.

Het verschil tussen de geslachten maar ook tussen de opleidingsniveaus komt vooral tot uiting voor
de arbeidsduurvermindering. De andere mogelijkheden, zoals de verandering van werkgever of
andere veranderingen die tot een hoger inkomen leiden, verschillen niet fundamenteel op basis
van die criteria (het geslacht en het opleidingsniveau).

1.4. Toekomstanalyse en kansen op werk
Deze paragraaf steunt op de conclusies van het OESO-verslag ’The future for low-educated workers
in Belgium’ over laaggeschoolden27, waarin een daling van het aantal voor laaggeschoolden
toegankelijke banen en een nog sterkere afname van hun werkgelegenheidsgraad in het
vooruitzicht wordt gesteld. Volgens dat verslag beïnvloedt de tertiarisering van de economie de
werkgelegenheidsstructuur ten nadele van de laaggeschoolde werknemers, zowel kwantitatief als
kwalitatief.
Volgens CEDEFOP28, dat de toekomstige tendensen op de arbeidsmarkt analyseert, zou het aantal
elementaire arbeidsplaatsen tussen 2018 en 2030 met slechts 41 000 eenheden toenemen en
zouden die banen steeds minder worden uitgeoefend door laaggeschoolden. Middengeschoolden
27 OESO (2020), The future for low educated workers in Belgium.
28 https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/skills-forecast.
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en, in mindere mate, hooggeschoolden zouden een steeds groter deel van de elementaire
arbeidsplaatsen innemen (respectievelijk +60 000 en + 27 000), terwijl het aantal laaggeschoolden
in die functies zou teruglopen met 47 000 eenheden.
Het overaanbod aan laaggeschoolde werknemers zou kunnen worden opgelost door hun
vaardigheden weer op peil te brengen om voor hen het pad te effenen naar tal van vacatures die
geen langdurige opleidingen vergen.
Tal van vacatures zijn momenteel bestemd voor personen met een diploma van het hoger secundair
onderwijs. Om tal van knelpuntberoepen toegankelijk te maken, zijn geen omvangrijke
investeringen in opleiding vereist. De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling bieden nu reeds
opleidingen aan die op de kritieke functies gericht zijn. De aangeboden opleidingen die een
concrete beroepservaring aanbieden, leiden tot een betere inschakeling op de arbeidsmarkt dan
de algemene opleidingen. De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling stellen niet alleen de
kritieke functies vast, maar hebben ook belangstelling voor de beroepen van morgen. Forem
verricht bijvoorbeeld een toekomstanalyse die het mogelijk maakt zijn opleidings- en
begeleidingsaanbod aan te passen om beter aan te sluiten bij de verwachte ontwikkelingen van de
inhoud van de huidige en toekomstige beroepen, en van de vereiste vaardigheden29.
Los van de afstemmingsproblemen die samenhangen met het scholingsniveau, blijven bepaalde
elementaire functies op dit ogenblik moeilijk in te vullen. Zo onderstreepte het verslag van Idea
Consult (2018) het tekort aan huishoudelijk personeel in Vlaanderen. Zoals reeds vermeld, hangen
bepaalde afstemmingsproblemen samen met de geringe aantrekkingskracht van sommige
aangeboden functies, op het gebied van loon, arbeidsovereenkomst, werktijd, enz.
De problemen met de onderlinge afstemming van het aanbod van en de vraag naar arbeidskrachten
verschillen sterk tussen de gewesten: in het tweede kwartaal van 2020 werd 67 % van de vacatures
opgetekend in Vlaanderen, 14 % ervan in Brussel en 19 % in Wallonië, terwijl ze de volgende
percentages niet-werkende werkzoekenden telden: 40 % in Vlaanderen, 17 % in Brussel en 42 % in
Wallonië. Uiteraard hangt de afstemming behalve van die louter kwalitatieve aspecten ook af van
kwalitatieve elementen, zoals de gevraagde vaardigheden, de aangeboden arbeidsvoorwaarden,
enz.

Tabel 24 - Ontvangen vacatures naar scholingsniveau
(in % van het totaal)
Actiris
Okt. 2019 - sep.
2020
Laaggeschoold of
bepaald
Middengeschoold
Hooggeschoold
Totaal

niet

VDAB
Okt. 2019 - sep.
2020

Forem
Jan. 2020 - sep.
2020

nader
69
12
18
100

41
22
38
100

68
14
18
100

Bronnen: Actiris, VDAB, Forem.

29 Forem (2020), Métiers d’avenir et compétences pour le futur, analyse transversale des rapports d’analyse prospective

des métiers et compétences, janvier 2020,
https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391493818229/202003_A2P_analyse_transversale.pdf.
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De OESO wijst ook op de uiteenlopende sectorale specialisatie in de gewesten, met een overwicht
aan banen in de industrie, de bouwnijverheid en de handel in Vlaanderen, terwijl Wallonië wordt
gekenmerkt door een aanzienlijke werkgelegenheid in de niet-marktsector.
De OESO analyseert ook de ontwikkelingen van de kwaliteit van de banen voor laaggeschoolden.
Voor deze laatsten bestaat er een risico dat ze steeds meer zullen werken in bedrijfstakken die
minder hoge lonen uitkeren. Dit zou het gevolg zijn van de tertiarisering, die leidt tot een
overheveling (outsourcing) van goedbetaalde activiteiten van de industriële branches naar de
dienstensector. In het verleden was een groter percentage van de bevolking laaggeschoold, maar
werd die groep vlotter op de arbeidsmarkt ingeschakeld, ook in hoger gekwalificeerde functies. Het
diploma werd minder belangrijk geacht dan nu om toegang te krijgen tot bepaalde functies: de
tijdens de loopbaan verworven ervaring maakte het mogelijk door te groeien naar hoger
gekwalificeerde arbeidsplaatsen. Zoals reeds werd aangehaald, veranderde de samenstelling van
de populatie van laaggeschoolden eveneens: doordat ze drastisch afnam, steeg in deze populatie
het aandeel van de personen met een ver van de arbeidsmarkt verwijderd profiel.
Het verslag van de OESO bevat ook een toekomstgerichte analyse om de plaats van de
laaggeschoolden op de arbeidsmarkt tegen 2030 te ramen. Momenteel oefent een derde van die
groep op de arbeidsmarkt de volgende functies uit: schoonmakers (19 %), industriële bedieners en
operatoren (10 %) en werknemers in de bouwnijverheid (9 %). Tegen 2030 zouden de schoonmaak
en de bouwnijverheid veel banen voor laaggeschoolden blijven verschaffen, terwijl het aantal
industriële operatoren sterk zou teruglopen wegens de achteruitgang van de industrie. De
betrekkingen in de verkoop zouden tegen 2030 de top 3 vervolledigen.
In de schoonmaak zou de steeds grotere uitbesteding leiden tot een afname van de arbeidskwaliteit
voor die werknemers, op het gebied van het loon en de frequentie van atypische
arbeidsovereenkomsten. Dat uitbestedingsverschijnsel komt niet alleen in België voor, maar de
OESO beklemtoont dat het hier sterker toeneemt dan in andere Europese landen. Daarbij moet
worden onderstreept dat die tendens niet nieuw is. De uitbesteding van laaggekwalificeerde
diensten is al sinds het midden van de jaren negentig merkbaar in de statistieken. Voor die functies
vindt een overdracht plaats van bedrijfstakken die zeer hoge lonen uitkeren, zoals de industrie, naar
dienstenbranches waar de verloning veel lager is.
Uit het onderzoek van de OESO blijkt dat de werkgelegenheid de volgende tien jaar zou afnemen
in de bedrijfstakken die veel laaggeschoolden in dienst hebben, namelijk de industrie en de handel.
Indien belangrijke hedendaagse verschijnselen, zoals de ontwikkeling van de circulaire economie
en de ecologische revolutie, een netto banencreatie zouden opleveren, dan zou die omschakeling
ten koste gaan van de laagst geschoolde werknemers. Daarbij zouden vooral in de meest
vervuilende bedrijfstakken banen verloren gaan.
Het intensieve gebruik van gedetacheerde werknemers in bepaalde bedrijfstakken zou de
werkgelegenheidskansen van de laaggeschoolden eveneens kunnen verminderen. Die
detacheringen komen met name voor in bedrijfstakken met veel laaggeschoolde arbeid die hoger
dan gemiddelde lonen bieden.

1.5. Werkloosheid en inactiviteit volgens scholingsniveau
1.5.1.

Werkloosheid

Laaggeschoolden maken blijkbaar minder vaak deel uit van de beroepsbevolking, en is dat wél het
geval, dan zijn ze vaker werkloos. Dat is nog meer het geval als ze jong zijn, en in mindere mate, als
het mannen betreft.
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Tabel 25 – Sociaal-economische positie
(in %, 2019)

Mannen
Werkloosheid
Werkgelegenheid
Inactiviteit

7%
54 %
39 %

Laaggeschoolde
Vrouwen
20-24
25-49
5%
37 %
58 %

15 %
32 %
53 %

8%
55 %
36 %

50-64
3%
40 %
57 %

L
6%
46 %
48 %

M
4%
70 %
26 %

H
3%
84 %
13 %

Totaal
4%
70 %
26 %

Bron: Statbel.
L: laaggeschoolden; M: middengeschoolden; H: hooggeschoolden.

Bovendien zijn laaggeschoolden doorgaans langer werkloos dan midden- en hooggeschoolden.
Zowat 55 % van de laaggeschoolden is reeds 12 maanden of langer werkloos, tegen 45 % van de
middengeschoolden en 33 % van de hooggeschoolden.
Grafiek 29 - Indeling volgens werkloosheidsduur per scholingsniveau
(in %, 2019)

Bron: Statbel.

Om de inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen, werden verschillende
activeringsmaatregelen genomen. Bij de zesde staatshervorming werd die bevoegdheid aan de
gewesten overgedragen.
Volgens de studie OESO (2020) hebben die maatregelen hun efficiëntie bewezen, en met name de
opleidingen die gericht zijn op knelpuntberoepen. Toen de RVA daarvoor bevoegd was - vóór de
zesde staatshervorming - heeft die dienst een reeks impactstudies over het activeringsbeleid
uitgevoerd30. Daarin werden de resultaten van de verschillende programma’s toegelicht. Sommige

30 RVA (2014), Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2de semester 2011) of RVA (2015),

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2de semester 2013)
https://www.rva.be/nl/documentatie/publicaties/studies.
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daarvan, zoals de programma’s Activa31, SINE32 en de individuele beroepsopleidingen leverden
duidelijk betere resultaten op. Wanneer ook rekening werd gehouden met de kwaliteit van de
uitstroom (uitstroom naar een gewone baan, een gesubsidieerde baan of andere), bleken de
programma’s Activa, SINE, de opleidingen ter voorbereiding op knelpuntberoepen en de voltijdse
studies het meest efficiënt om uit te stromen naar een ‘gewone’ baan. De individuele
beroepsopleidingen hadden dan weer de grootste invloed op de uitstroom naar gesubsidieerd
werk.

1.5.2.

Inactiviteit

Uit het verslag van de HRW voor 2019 bleek dat een ruim aandeel van de laaggeschoolden inactief
is. In 2019 was bijna de helft van de laaggeschoolde 20-64-jarigen inactief, tegen 26 % van de
middengeschoolden en 13 % van de hooggeschoolden.
Merken we op dat 44 % van de laaggeschoolden hoofdzakelijk inactief is door ziekte, een reden die
slechts door respectievelijk 29 % en 19 % van de midden- en hooggeschoolden wordt aangehaald.
Over het algemeen stelt men vast dat de activiteit van laaggeschoolden veel vaker wordt
belemmerd door gezondheidsproblemen dan voor middengeschoolden en hooggeschoolden.
Volgens de SILC-enquête vinden de laaggeschoolden in 16 % van de gevallen dat hun gezondheid
slecht tot zeer slecht is, terwijl dat percentage afneemt tot 9 % voor de middengeschoolden en 5 %
voor de hooggeschoolden. Verhoudingsgewijs melden meer vrouwen, ongeacht hun
scholingsniveau, dat hun gezondheid slecht of zeer slecht is. De perceptie van de
gezondheidstoestand verslechtert tijdens de loopbaan en bereikt een piek op 45-54 jaar. De visie
van de laaggeschoolden op hun gezondheidstoestand wordt al een tiental jaren negatiever: in 2008
verklaarde 12 % van hen dat hun gezondheid slecht of zeer slecht was, en in 2019 beliep dat
percentage 16 %. Daarbij moet worden opgemerkt dat die verslechtering ook merkbaar is voor de
overige opleidingsniveaus.
Tabel 26 - Gezondheidsinschatting naar geslacht en opleidingsniveau
(in %, 16 jaar en ouder, 2019)

15,4
21,4
15,4
10,9

71,7
55,9
71,8
83,2

18,4
27,0
18,5
12,0

Slecht of
zeer slecht

8,3
14,4
7,8
4,3

Matig

Zeer goed
of goed

76,3
64,2
76,8
84,8

Matig

9,1
15,8
8,7
4,6

Vrouwen

Slecht of
zeer slecht

16,9
24,3
16,9
11,5

Zeer goed
of goed

74,0
59,9
74,4
83,9

Mannen

Slecht of
zeer slecht

Totaal
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

Matig

Zeer goed
of goed

Totaal

9,9
17,1
9,7
4,8

Bron: Eurostat (EU-SILC).

Uit een Europese enquête over de gezondheid waarvan de laatste resultaten betrekking hebben op
2012 (EHSIS, European health and social integration survey), is gebleken dat een handicap vaker
31 Algemeen programma ter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en begunstigden van het

leefloon, https://www.mi-is.be/nl/activaplan.
32 De maatregel 'Sociale inschakelingseconomie' (afgekort SINE) bevordert, dankzij het actieve gebruik van de

werkloosheidsuitkeringen, de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de sociale
inschakelingseconomie, https://www.mi-is.be/nl/faq/waaruit-bestaat-de-sine-maatregel.
80.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

voorkwam bij laaggeschoolden (15 jaar of ouder): de prevalentie van een handicap bedroeg immers
22 %, tegen respectievelijk 15 en 12 % voor de middengeschoolden en de hooggeschoolden.
Sommige subgroepen bij de laaggeschoolden vertonen een bijzonder hoge inactiviteitsgraad. Dat
geldt voor jongeren onder de 25 jaar. Meer dan de helft van hen gaat naar school, wat uiteraard
positief is (tegen een gemiddelde van 8 % voor de laaggeschoolden, maar 28 % voor het gemiddelde
van alle opleidingsniveaus door elkaar genomen).
Ook de laaggeschoolde 50-plussers laten een hogere inactiviteitsgraad optekenen. Meer dan de
helft van hen voert als voornaamste reden ziekte aan. Ziekte wordt vaker aangevoerd door mannen
dan door vrouwen. De inactiviteitsgraad van vrouwen ligt duidelijk hoger dan die van mannen (58 %
van de laaggeschoolde vrouwen is inactief, tegen 39 % van de laaggeschoolde mannen). Vrouwen
zijn in meer dan vier gevallen op tien voornamelijk inactief om redenen van kinderopvang of zorg
voor een afhankelijk familielid en om persoonlijke redenen of gezinsredenen, terwijl die redenen
door slechts 8 % van de inactieve laaggeschoolde mannen worden opgegeven.
Tabel 27 - Zoekt geen baan/ wil geen baan: voornaamste redenen volgens scholingsniveau
(in %, 2019)

Man
Volgt onderwijs of opleiding
Meent ondergekwalificeerd te
zijn
Kan momenteel niet werken
door ziekte
Kinderopvang of zorg voor
afhankelijke personen
Andere persoonlijke of familiale
redenen
Andere redenen

Laaggeschoolden
Vrouw 20-24 25-49

50-64

L

M

H

Totaal

10 %

6%

52 %

8%

1%

8%

40 %

46 %

28 %

1,8 %

1,3 %

4%

2%

0%

1%

0%

1%

1%

58 %

35 %

14 %

37 %

55 %

44 %

29 %

19 %

33 %

1%

19 %

5%

19 %

6%

12 %

7%

9%

9%

7%
23 %

23 %
16 %

18 %
19 %

7%
23 %

23 %
16 %

16 %
18 %

11 %
12 %

12 %
14 %

13 %
15 %

Bron: Statbel.
L: laaggeschoold; M: middengeschoold; H: hooggeschoold.
* De cijfers in het rood zijn niet representatief.

Bekijkt men de redenen die werknemers er hebben toe aangezet hun laatste baan op te geven, dan
blijkt dat er verhoudingsgewijs meer laaggeschoolden zijn die pensioen of vervroegd pensioen
aanvoeren (vooral 50-plussers), alsook ziekte en invaliditeit (een reden die vaker wordt vermeld
naarmate de werknemers ouder worden en ook méér door vrouwen). Het percentage
laaggeschoolden dat ontslag aanvoert, ligt lager dan bij de midden- en hooggeschoolden.
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Tabel 28 - Voornaamste reden waarom men zijn laatste of voorlaatste baan heeft opgegeven
(in %, 2019)

Mannen
Pensioen, vervroegd
pensioen
Afdanking / schrapping
van de baan
Ziekte / ongeschiktheid
Afloop van een
overeenkomst van
bepaalde duur
Sluiting van de
onderneming
Ontslag
Andere

Laaggeschoolden
2025Vrouwen
24
49

5064

L

M

H

Totaal

28 %

20 %

0%

0%

44 %

25 %

19 %

16 %

20 %

12 %
24 %

8%
33 %

10 %
5%

14 %
25 %

7%
31 %

10 %
28 %

11 %
18 %

12 %
10 %

11 %
19 %

16 %

15 %

53 %

27 %

5%

16 %

16 %

17 %

16 %

7%
6%
7%

6%
7%
12 %

0%
15 %
17 %

8%
11 %
14 %

5%
2%
5%

6%
6%
9%

6%
15 %
15 %

4%
22 %
19 %

5%
15 %
15 %

Bron: Statbel.
L: laaggeschoold; M: middengeschoold; H: hooggeschoold.
* De cijfers in het rood zijn niet representatief.

Door de vergrijzing van de bevolking zal een verhoudingsgewijs kleinere groep de toegenomen
lasten moeten dragen die onder meer zijn verbonden aan de betaling van de pensioenen en de
uitgaven voor gezondheidszorg. Tegen die achtergrond is het van essentieel belang een groter deel
van de actieven te mobiliseren om bij te dragen tot de ontwikkeling van een welvarende en
inclusieve economie. Gelet op de lage activiteitsgraad in België, bestaan er nog aanzienlijke
groeimarges. Om die marges te bepalen, kan worden nagegaan wat de situatie zou zijn indien de
activiteitsgraad in België even hoog was als die bij onze Europese partners (EU15). De volledige
resultaten van deze analyse worden in een bijlage toegelicht.
Door de criteria geslacht, leeftijd, nationaliteit en scholingsniveau onderling te toetsen, is het
mogelijk vrij gedetailleerd vast te stellen in hoeverre de arbeidsmarktparticipatie kan worden
verbeterd, rekening houdend met de effectieve structuur van de bevolking. De analyse wordt
uitgevoerd voor België en voor elk gewest afzonderlijk. Ze bestond erin het aantal actieven van elke
categorie te vergelijken met het (theoretische) aantal dat wordt verkregen door op de populatie
van iedere subgroep de overeenstemmende gemiddelde activiteitsgraad in de EU15 toe te passen.
Voor de berekeningen wordt gebruikgemaakt van de gegevens uit de enquête naar de
arbeidskrachten van 2018 (het laatst beschikbare jaar voor internationale vergelijkingen).
Indien in elk gewest en voor elke subgroep de activiteitsgraad gelijk was aan die van de EU15 voor
de overeenstemmende subgroep, zouden er in ons land 481 000 extra personen werkzaam zijn op
de arbeidsmarkt. Ze zouden als volgt zijn verdeeld: Brussel +75 000, Vlaanderen +170 000 en
Wallonië +235 000. De resultaten naar gewest worden uiteraard beïnvloed door de uitgangspositie
van elke entiteit. Omdat de totale activiteitsgraad hoger is in Vlaanderen (72 %) dan in Brussel
(66 %) of in Wallonië (64 %), zijn de marges ten opzichte van de activiteitsgraad van de EU15
verhoudingsgewijs kleiner in Vlaanderen dan in de andere gewesten. De louter indicatieve aard van
de oefening blijkt ook uit het volgende: aangezien in Vlaanderen de activiteitsgraad van de
bevolking van 25 tot 54 jaar voor de meeste subgroepen hoger is dan die in de EU15, zou een
aanpassing van de activiteit aan dat niveau leiden tot een vermindering van de beroepsbevolking !
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Dat is uiteraard helemaal niet de bedoeling. Niettemin brengt de oefening ook bepaalde
gemeenschappelijke kenmerken in de gewesten aan het licht.
In de eerste plaats vergt een significante verhoging van het aantal actieven vooral een toename van
het aantal werkende Belgen. Hoewel de activiteitsgraad van de niet-EU-onderdanen in België
duidelijk lager ligt dan het gemiddelde in de EU15, zou een verhoging tot dat peil immers
69 000 extra werkenden verschaffen, terwijl ze voor landgenoten 397 000 personen zou opleveren,
of 83 % van de extra werkenden. Het relatieve belang van de bevolking van Belgische nationaliteit
verklaart dat verschil. In de niet-Europese populatie is er voornamelijk ruimte voor een toename
bij de vrouwen (+52 000). Bij de leeftijdsgroepen is er vooral een groeimarge voor de 15- tot 24jarigen (+211 000) en meer bepaald voor de laag- en middengeschoolden. Aangezien de meesten
van hen nog in opleiding zijn, valt het verschil hoofdzakelijk te verklaren doordat studie en werk
zelden worden gecombineerd en doordat alternerend leren in ons land minder ontwikkeld is. De
55-plussers zijn, behalve in Brussel, de tweede groep waarvoor een forse toename van het aantal
actieven (+171 000) te verwachten is indien de activiteitsgraad van de EU15 zou worden bereikt.
Ook hier is het verschil ten opzichte van het Europese gemiddelde groter voor de laag- en
middengeschoolden (+147 000).
Die oefening bevestigt dat onderwijs een essentiële determinant van de arbeidsmarktparticipatie
is, en dit ongeacht de andere variabelen die daaraan gerelateerd zijn: geslacht, leeftijd, nationaliteit
en gewest. Bij de 25- tot 54-jarigen zijn de laagst geschoolden immers de enige groep waarvoor in
Vlaanderen het aantal actieven zou stijgen wanneer de activiteitsgraad van de EU15 op de Vlaamse
bevolking wordt toegepast. Rekening houdend met onze bevolkingsstructuur naar scholingsniveau,
zouden in totaal niet minder dan 440 000 extra actieven (251 000 die ten hoogste een diploma lager
secundair onderwijs hebben en 189 000 met hooguit een diploma hoger secundair onderwijs)
kunnen bijdragen tot de welvaartscreatie van het land indien hun activiteitsgraad vergelijkbaar zou
zijn met die van de EU15. Dat is 91 % van de totale groeimarge.
Hoewel een dergelijke aangroei van het arbeidsaanbod wenselijk is, volstaat deze niet. Die groei
kan pas echt tot uiting komen als de arbeidsmarkt in staat is dat aanbod af te nemen. Onze
economie moet met andere woorden in staat zijn voldoende activiteit te creëren om iedere actieve
een waardige baan te bieden. Het vraagstuk van de afstemming tussen het aanbod van en de vraag
naar arbeid, dat evenzeer afhangt van de eigenschappen van de individuen (scholingsniveau en
studierichting, soft skills, …) als van de aangeboden arbeidsvoorwaarden (kwaliteit van de banen),
is daarbij uiteraard van essentieel belang.
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Grafiek 30 - Potentiële beroepsbevolking: winst op basis van de activiteitsgraad in de EU15
(2018, 15-64 jaar, in duizenden personen)

Bron: Statbel.

1.6. Onderwijsresultaten
Er bestaan diverse opties om laaggeschoolden vlotter op de arbeidsmarkt te integreren. Er kan
zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde worden ingegrepen. In de volgende paragrafen wordt
nader ingegaan op de resultaten van het initieel onderwijs et de permanente opleiding.

1.6.1.

Schoolverlaters zonder diploma en sociaal-economische positie van de jongeren
volgens hun scholingsniveau

Een eerste optie is ervoor te zorgen dat er, door het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, minder
laaggeschoolden in de bevolking toestromen. België heeft ter zake niet te verwaarlozen
vooruitgang geboekt. Het percentage jongeren dat het formeel onderwijs voortijdig heeft verlaten,
blijft evenwel te hoog, namelijk bijna 10 % van de 18–24-jarigen. Van deze jonge afhakers is de helft
aan het werk; een vijfde van hen geeft aan niet te willen werken.
Volgens de organisatie Lire et Écrire33, een organisatie die actief is in het domein van de
alfabetisering, behaalde in 2017 bijna 15 % van de kinderen geen certificaat van het basisonderwijs
aan het einde van het lager onderwijs. Oorzaak daarvan waren familiale, identiteits-, culturele en
schoolproblemen verbonden aan een conflictrelatie met het onderwijssysteem. Analfabetisme is
doorgaans het resultaat van het feit dat men de school voortijdig verlaat als gevolg van frequent
zitten blijven, en niet van een beperkt intellectueel vermogen.

33 https://www.lire-et-ecrire.be/Questions-frequentes?lang=fr#Combien-y-a-t-il-d-analpha-betes-en-Belgique.
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Grafiek 31 - Schoolverlaters zonder diploma
(in % van de 18-24-jarigen)

Bron: Eurostat.
1
Zonder voortijdig schoolverlaten een diploma van het hoger secundair onderwijs.

Voor deze laaggeschoolde jongeren zijn de kansen om op de arbeidsmarkt te worden ingezet,
duidelijk kleiner dan voor hogergeschoolde jongeren. Het aandeel van de jongeren tussen 20 en 34
jaar die voortijdig hebben afgehaakt maar werkloos zijn, ligt driemaal hoger bij de laaggeschoolde
dan bij de middengeschoolde jongeren, en vijfmaal hoger dan bij de hooggeschoolde jongeren. Dit
komt tot uiting in de werkgelegenheidsgraad van de jongeren (20-34 jaar exclusief studies) naar
scholingsniveau: hij beloopt 58 % voor de laaggeschoolden en 91 % voor de hooggeschoolden. De
gezondheid van de mensen is, behalve haar invloed op de werkgelegenheid en op de
beroepsinkomens, sterk gecorreleerd met hun scholingsniveau. Mikken op een verhoging van het
scholingsniveau van de hele bevolking, hetzij via het initieel onderwijs bij de jongeren, hetzij
levenslang via permanente opleiding, is dus ook een doelstelling van volksgezondheid.
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Grafiek 32 - Jongeren en werkgelegenheid
(2019, in %, 20-34 jaar)

Bron: Eurostat.

Het behaalde diploma speelt weliswaar een essentiële rol in de kans dat men een baan zal vinden,
maar ook de studierichting is een cruciale bepalende factor. Door de digitalisering van de economie
zullen de beroepen die een STEM34-opleiding vereisen, in de toekomst immers steeds meer gewild
zijn. Ondanks het hoge percentage afgestudeerden van het hoger onderwijs, hebben in België te
weinig mensen een STEM-opleiding gevolgd. De STEM-richtingen bieden nochtans meer dan
gemiddeld kansen op toetreding tot de arbeidsmarkt.
Dit geldt niet alleen voor de hogere studies maar, algemeen beschouwd, voor de technische en
technologische richtingen, die op de arbeidsmarkt zeer gegeerd zijn. Men stelt trouwens vast dat
de werkgelegenheidsgraad van de middengeschoolde jongeren die een professioneel curriculum
hebben gevolgd, veel hoger ligt dan die van de middengeschoolden afkomstig uit het algemeen
onderwijs, en dicht in de buurt van die van de afgestudeerden van het hoger onderwijs.
De STEM-beroepen buiten beschouwing gelaten, doen zich voor sommige beroepen
wervingsproblemen voor (knelpuntberoepen en banen van de toekomst) die dankzij de diensten
voor arbeidsbemiddeling aan het licht worden gebracht. Die functies vereisen niet noodzakelijk een
hoog scholingsniveau. Duale studierichtingen, waarin de studenten een deel van hun
schoolopleiding doorbrengen op de werkvloer, in een werkelijke arbeidssituatie, zijn trouwens het
meest efficiënt als het om inschakeling op de arbeidsmarkt gaat, ongeacht het beoogde
scholingsniveau.
We stippen aan dat wervingsproblemen het resultaat kunnen zijn van een mismatch tussen aanbod
en vraag of van een tekort aan kandidaten, maar ook van de aangeboden arbeidsvoorwaarden
(verloning, waardering van de functie, soort van arbeidsovereenkomst, uurroosters…). Het

34 STEM: studierichtingen in wetenschappen, wiskunde, statistiek, informatie- en communicatietechnologie, alsook in

engineering, industrie en bouw.
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optrekken van de werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden vereist dus tevens een
herwaardering van de arbeidsvoorwaarden voor die laaggekwalificeerde banen.

1.6.2.

Sociale mobiliteit en ongelijkheden

Om zoveel mogelijk mensen toegang tot de arbeidsmarkt te verzekeren, is een inclusief en
kwaliteitsvol onderwijs vereist. Volgens de OESO blijft de school nochtans té vaak een plek waar de
ongelijkheden gereproduceerd worden. De sociaal-economische origine blijft de voornaamste
verklarende factor voor het verschil in resultaten tussen de leerlingen. Volgens de organisatie
‘hebben in België de volwassenen van wie de ouders een diploma van het hoger onderwijs hebben
behaald, negen maal meer kans om af te studeren in het hoger onderwijs dan die van wie de ouders
laag opgeleid zijn (OESO, 2018)35.’ Bovendien kiest een groter aantal van hen voor een
veelbelovende optie, b.v. de STEM-studierichtingen.
Die situatie is het resultaat van het massaal voorkomen van zittenblijven36 en heroriëntatie. Beide
leiden tot lager dan gemiddelde schoolresultaten en, komen ze allebei samen voor, dan zijn de
resultaten nog slechter. Een voortijdige heroriëntatie naar het beroeps- of technisch onderwijs
heeft een zwaardere impact op jongeren uit achtergestelde milieus en maakt de ongelijkheden nog
groter, met een duurzaam negatief effect op de volledige loopbaan.
De OESO heeft aangetoond dat een verhoging van de overheidsuitgaven voor onderwijs niet de
oplossing is om het schoolsysteem beter te doen functioneren. Dit laatste hangt veeleer af van de
manier waarop de middelen worden aangewend.
Tegenover die recurrente efficiëntie- en billijkheidsproblemen heeft de Franse Gemeenschap het
‘pacte d’excellence’ uitgewerkt, waarvan de maatregelen over verscheidene jaren worden
gespreid. Bedoeling van het pact is vroeger te starten met onderwijs, de gemeenschappelijke
basisinhoud te stimuleren, en de basisvaardigheden, maar ook de creativiteit, de ondernemerszin
en de ‘soft skills’ te verbeteren. Het verlengen van de gemeenschappelijke basisinhoud en de
vermindering van het aantal onderwijsvormen (tot twee: transitie en kwalificatie) zijn erop gericht
de risico’s van trapsgewijze uitval, die de structuren tot segregatie in de hand werken, te verkleinen.
Zittenblijven wordt niet afgeschaft, maar er worden alternatieve strategieën uitgewerkt om de
differentiërings- en remediëringspraktijken te stimuleren. Daar worden extra middelen voor
toegekend. Voor de leerkrachten berust de strategie op een intensivering van de permanente
opleiding en van de samenwerkingspraktijken tussen collega’s.
In Vlaanderen is de leerlingenbegeleiding hervormd. Het actieplan tegen schooluitval (‘Samen
tegen schooluitval’) bevat een vijftigtal punten. De goedkeuring van het decreet ‘duaal leren’ in
Vlaanderen creëert een volwaardige kwalificerende studierichting, parallel met het voltijds
secundair onderwijs. Het nieuw systeem is bedoeld om de leerlingen ertoe aan te zetten een
positieve keuze te maken voor het secundair technisch of beroepsonderwijs. De hervorming van
het volwassenenonderwijs biedt jonge schoolafhakers de mogelijkheid een kwalificatie te
verwerven. Het strategisch plan voor de alfabetisering (‘Strategisch plan geletterdheid’, 2017–
2024) beoogt een toename van het aantal jongeren die het secundair onderwijs voldoende
geletterd verlaten om volop deel te nemen aan de samenleving en om te blijven leren.

1.6.3.

Digitale vaardigheden

Tegen de achtergrond van de digitale revolutie zijn digitale vaardigheden onontbeerlijk, ongeacht
de uitgeoefende functie, en niet alleen voor de beroepen die gelinkt zijn aan de STEM35 OCDE

(2018), Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility. https://www.oecdilibrary.org/education/equityin-education_9789264073234-en.
36 In de Franse Gemeenschap heeft bijna één 15-jarige op twee in de loop van zijn/haar schoolloopbaan ten minste één
jaar gedoubleerd; in de Vlaamse Gemeenschap is dat één op vier.
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studierichtingen. Die ingrijpende wijzigingen leiden immers tot het verdwijnen en creëren van
functies, maar vooral, algemeen beschouwd, tot een transformatie van de inhoud van – vrijwel –
alle beroepen.
In 2019 beschikte 62 % van de Belgen over basis- of meer gevorderde algemene digitale
vaardigheden37. Die resultaten liggen boven het Europees gemiddelde (58 %), maar duidelijk onder
die van Finland (83 %), Nederland (81 %) of Zweden (77 %).
In de Franse Gemeenschap vormt de versterking van de STEM- en van de digitale vaardigheden de
hoeksteen van de in oktober 2018 goedgekeurde strategie voor digitaal onderwijs, die erop gericht
is de achterstand in het vlak van digitaal onderwijs in te halen. Er zijn actieplannen en projecten
gelanceerd om ervoor te zorgen dat meer jongeren afstuderen in de STEM-studierichtingen, die de
deur openen naar de beroepen van de toekomst. Vlaanderen gaat door met de uitvoering van het
STEM-actieplan 2012-2020, dat opleidingen en loopbanen in dit domein aantrekkelijker beoogt te
maken, terwijl ook het genderevenwicht wordt verbeterd.

1.6.4.

Permanente opleiding

Dankzij het levenslang leren kunnen nieuwe vaardigheden worden verworven die kunnen worden
afgestemd op de momenteel snel evoluerende behoeften van de arbeidsmarkt. De transitie van
verdwijnende naar opkomende beroepen wordt erdoor vergemakkelijkt tegen de achtergrond van
de loopbaanverlenging en technologische hervormingen. Het instrument verdient bijzondere
aanbeveling om laaggeschoolden vlotter op de arbeidsmarkt te integreren, aangezien het de
mogelijkheid biedt om hun scholingsniveau en hun basisvaardigheden te verhogen.
Grafiek 33 - Graad van deelname aan onderwijs en opleiding volgens bereikt scholingsniveau
(in %, tijdens de afgelopen 12 maanden, 2016)

Bron: Eurostat.

In België verhult het nationaal gemiddelde van de deelname aan permanente opleiding grote
verschillen afhankelijk van het scholingsniveau. Die deelname ligt veel lager bij de laaggeschoolden
dan bij de midden- en hooggeschoolden (respectievelijk 20, 40 en 65 %). Het gaat om de groep die
er nochtans het meeste baat bij zou hebben, door een upgrade van hun vaardigheden. Van de
landen waarmee wordt vergeleken, vertonen de laaggeschoolden in België de laagste

37 Gedefinieerd volgens de computerhandelingen die de persoon kan uitvoeren, 25-64-jarige bevolking.
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participatiegraad aan opleiding (volgens de indicatoren van de AES – Adult Education Survey –
bedraagt hij bij ons 20 %, tegen 45 % in Zweden).
Grafiek 34 - Graad van deelname aan onderwijs en opleiding van de laaggeschoolden
(in %, tijdens de laatste 12 maanden, 2016)

Bron: Eurostat (AES)

In België wordt deelname aan opleiding fors belemmerd38. Volgens een studie van Lavrijsen en
Nicaise (2017) zorgt het initieel onderwijssysteem voor een negatieve houding tegenover
levenslang leren: zo koesteren jongeren die gedurende hun schooltijd moesten zittenblijven, op
volwassen leeftijd enige vrees om iets aan te leren.
Bovendien heeft de voortijdige oriëntatie naar het beroeps- of technisch onderwijs een zwaardere
impact op jongeren uit achtergestelde milieus en vergroot ze nog de ongelijkheden. Die
ontwikkelingen hebben een duurzame impact op de hele loopbaan.
Leren op volwassen leeftijd is nochtans een fundamenteel middel om vaardigheden weer op peil te
brengen of laaggeschoolden om te scholen. Die opleidingen moeten echter ook nog worden
bekroond met een officiële validatie van de verworven vaardigheden, zodat de opgeleide personen
ze kunnen inzetten op de arbeidsmarkt.

38 Lavrijsen J. en I. Nicaise (2017): Systemic obstacles to lifelong learning: the influence of the educational system design
on learning attitudes, Studies in Continuing Education, http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2016.1275540.
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1.6.5.

Regionale analyse van de resultaten voor onderwijs en opleiding

Tabel 29 - Regionale resultaten voor onderwijs
(in %, 2019)

Jongeren die voortijdig onderwijs en opleiding hebben
verlaten
(18-24 jaar)
Werkloze jongeren die noch onderwijs noch opleiding
volgen (15-24 jaar)
Participatie aan onderwijs en opleiding (laatste 4 weken,
25-64 jaar)
Werkgelegenheidsgraad van jongeren die noch onderwijs
noch opleiding volgen (18-34 jaar)

EU

BE

BRU

VLA

WAL

10,2

8,4

11,8

6,2

10,9

10,1

9,3

12,9

7,5

11

10,8

8,2

10,7

8,6

6,6

76,4

81,1

70,3

86,7

74,9

Bron: Eurostat.

De regionale resultaten voor onderwijs vertonen sterke verschillen. Zowel voor het voortijdig
schoolverlaten als voor het NEET-percentage (werkloze jongeren die noch onderwijs noch opleiding
volgen), boekt Vlaanderen betere resultaten dan het Europese gemiddelde en dan de twee andere
gewesten.
Tabel 30 - Populatie van 30- tot 34-jarigen naar bereikt scholingsniveau
(in %, 2019, 30 tot 34 jaar)

Laaggeschoold
Middengeschoold
Middengeschoold uit het algemeen
onderwijs
Middengeschoold uit het beroepsonderwijs
Hooggeschoold

EU

BE

BRU

VLA

WAL

16,2
43,5

14,9
37,5

19,8
24,6

12,2
39,3

17,5
40,3

9,9
33,4
40,3

10,8
26,8
47,5

13,3
11,4
55,6

8,3
31,0
48,5

14,0
26,3
42,2

Bron: Eurostat.

De verdeling van de populatie van 30- tot 34-jarigen naar scholingsniveau brengt ook grote
verschillen volgens het gewest aan het licht. In Vlaanderen is het percentage laaggeschoolden
kleiner dan in de andere gewesten. In Brussel is dan weer het aantal middengeschoolden geringer;
dit gewest heeft de grootste percentages laag- en hooggeschoolden. Voor de middengeschoolden
kan een onderscheid worden gemaakt tussen de middengeschoolden uit het algemeen onderwijs
en die uit het beroepsonderwijs. In Vlaanderen zijn deze laatste talrijker en vertegenwoordigen ze
bijna één op de drie personen. Zoals reeds werd opgemerkt, levert dit onderwijstype voor de
middengeschoolden een hogere werkgelegenheidsgraad op dan het algemeen onderwijs.
Volgens de indicator van Eurostat inzake de participatie aan opleidingen gedurende de laatste vier
weken vertoont Brussel de beste resultaten; deze zijn nagenoeg gelijk aan het Europese
gemiddelde. Voor de werkgelegenheidsgraad van de jongeren van 18 tot 34 jaar die geen onderwijs
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en opleiding meer volgen, is het opnieuw Vlaanderen dat boven de anderen uitstijgt, met een
werkgelegenheidsgraad van 87 %, tegen respectievelijk 70 en 75 % in Brussel en Wallonië.
Deze laatste indicator varieert volgens het scholingsniveau en het gewest. De
werkgelegenheidsgraad neemt toe met het scholingsniveau. Hij ligt hoger voor de
middengeschoolden uit het beroepsonderwijs dan voor die uit het algemeen onderwijs. Zoals reeds
werd aangetoond, boekt Vlaanderen veel betere resultaten dan de andere gewesten voor de
werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolde jongeren (11 procentpunt hoger dan het nationale
gemiddelde).
Tabel 31 - Werkgelegenheidsgraad van jongeren die noch onderwijs noch opleiding volgen
(in %, 2019, 18 tot 34 jaar)

Totaal
Laaggeschoold
Middengeschoold
Middengeschoold uit het algemeen onderwijs
Middengeschoold uit het beroepsonderwijs
Hooggeschoold

EU

BE

BRU

VLA

WAL

76,4
55,3
78,2
70,8
80,4
86,1

81,1
56,7
81,6
73,3
84,6
90,8

70,3
45,2
66,0
60,2
72,6
84,9

86,7
67,8
86,5
76,9
89,0
93,0

74,9
48,2
76,2
74,1
77,2
89,2

Bron: Eurostat.
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2. VERLONING EN LOONKOSTEN VAN LAAGGESCHOOLDEN
2.1. Het loon van de laaggeschoolden
In het vorige deel is gebleken dat laaggeschoolden minder vaak aan het werk zijn dan personen met
een hoger diploma. Van de 20- tot 64-jarigen is slechts 46 % aan het werk, terwijl dat aandeel 70 %
bedraagt voor de middengeschoolden en 84 % voor de hooggeschoolden.
Hierna wordt, voor diezelfde leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar, de populatie van de
voltijdwerkers in 2018 onderzocht, teneinde de invloed van het scholingsniveau en de
vaardigheden op het loonpeil te berekenen. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat er
waarschijnlijk selectie- of autoselectiemechanismen bestaan: laaggeschoolde werkenden
beschikken mogelijkerwijs over betere niet-waargenomen eigenschappen dan personen die
dezelfde kenmerken inzake scholing of vaardigheden hebben maar inactief of werkloos zijn.

2.1.1.

Determinanten van het loon van de laaggeschoolden volgens de SILC-gegevens

De SILC-enquête heeft betrekking op de meting van het inkomen en de beoordeling van de
levensomstandigheden van de leden van een privégezin (samenwonenden worden buiten
beschouwing gelaten) voor alle Europese landen (waaronder België en zijn gewesten). Deze
jaarlijkse enquête is op zowel personen als huishoudens gericht. Alle volwassenen die zijn
opgenomen in de steekproef, dienen een vragenlijst te beantwoorden over hun inkomen en
beroepssituatie, maar ook over hun huisvesting en gezondheidstoestand.
Deze enquête is geen panel (dat is een elk jaar getrokken aselecte steekproef, waarvan de
personen/gezinnen gedurende verscheidene jaren worden gevolgd), maar hanteert een roterende
strategie, waarbij een kwart van de steekproef jaarlijks wordt vernieuwd, zodat de deelnemers er
gedurende maximaal vier jaar worden gevolgd. Die roterende strategie is een compromis om de
kosten voor het verzamelen van informatie te minimaliseren, en maakt het mogelijk
doorsnedegegevens te produceren en tegelijkertijd de gegevens voor de longitudinale steekproef
te verzamelen.
Aan de hand van de doorsnedegegevens evenals de longitudinale gegevens kunnen de
beschrijvende statistieken voor de hele populatie worden berekend, dankzij een wegingssysteem.
In België bestrijkt de enquête ongeveer 6 000 gezinnen. Hier worden de doorsnedegegevens voor
2018 gebruikt. Die gegevens werden ter beschikking gesteld volgens het verspreidingsschema van
Eurostat, namelijk in april 2020 (voor de versie die zowel de doorsnedegegevens als de
longitudinale steekproef van 2018 bevat).
De referentieperiode voor de inkomens (waaronder de brutolonen voor de loontrekkenden) in de
SILC-enquête is een vaste periode van 12 maanden. Voor België is dat het kalenderjaar. De overige
gegevens worden doorgaans verzameld op de datum van de enquête. De hier gehanteerde
brutolonen hebben met andere woorden betrekking op het jaar 2017.
De brutobezoldiging39 omvat naast het loon dat wordt uitbetaald voor de in de
arbeidsovereenkomst vastgelegde arbeidstijd/arbeid, ook de betalingen voor overuren, het
variabele deel van het loon, het vakantiegeld, de jaareindepremie en de eventuele andere premies
(bijvoorbeeld een winstdeling, prestatiepremies, …), enz. 40. Daarentegen worden terugbetalingen
van kosten (reizen, enz.), evenals ontslagvergoedingen of extra tegemoetkomingen van de
39 PY010G: Gross employee cash or near cash income.
40 Ook inbegrepen zijn de tegemoetkoming van de werkgever in de vervoerkosten voor het woon-werkverkeer, en de

voor bepaalde omstandigheden overeengekomen extra tegemoetkomingen (toeslagen die worden uitgekeerd bij
afwezigheid wegens ziekte, tijdelijke werkloosheid, enz.).
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werkgever bij het einde van de loopbaan er niet in opgenomen. Dit concept stemt goed overeen
met het loonbegrip zoals gedefinieerd in het arbeidsrecht in België.

2.1.2.

Rendementen van het scholingsniveau en de vaardigheden volgens de SILCgegevens

Volgens de theorie van het menselijk kapitaal weerspiegelen de loonverschillen de
productiviteitsverschillen die hoofdzakelijk voortvloeien uit de investeringen in menselijk kapitaal
(Becker, 1964).
Voor een individu zou het gemiddeld stijgende loonverloop vooral toe te schrijven zijn aan de
opgedane ervaring. Op macro-economisch vlak moet de productiviteit op middellange termijn en
op geaggregeerd niveau de voornaamste determinant van de lonen zijn. De activiteiten in de hele
economie en met name in de ondernemingen genereren immers toegevoegde waarde en het is
deze laatste die deels wordt gebruikt om de productiefactor arbeid te vergoeden.
Volgens het pionierswerk van Mincer (1974) koppelt de loonvergelijking het loon aan drie groepen
variabelen die respectievelijk de basisopleiding, de ervaring (vanaf de intrede op de arbeidsmarkt)
en de anciënniteit (vanaf de indienstneming bij de huidige werkgever) beschrijven, naast andere
kenmerken van de werknemer en van de uitgeoefende baan. Aan de hand van die vergelijking kan
een raming worden verkregen van het rendement, ceteris paribus, van de effecten van
basisopleiding en ervaring.
In de SILC-gegevens is er geen variabele die het maandloon of het uurloon rechtstreeks meet. Om
het maandloon samen te stellen, wordt uitgegaan van het jaarloon, de hoofdactiviteit (hier:
loontrekkende) en het aantal maanden tijdens het afgelopen jaar waarin de betrokkene heeft
gewerkt (voltijds). Onze steekproef bevat enkel voltijdwerkers41.
Om heteroscedasticiteitsproblemen te vermijden, wordt het logaritme van het loon in plaats van
het loon zelf gebruikt. De coëfficiënten zijn ook vlot te interpreteren in de log-lineaire specificatie:
ze meten het verschil ten opzichte van het gemiddelde loon. De Mincer-vergelijking luidt dus als
volgt:
ln 𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝑖 + 𝛾𝑡𝑖 + 𝛿𝑡𝑖2 + 𝑥𝑖′ 𝜌 + 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛

waarin y gelijk is aan het brutomaandloon, s overeenstemt met het aantal studiejaren (hier
vervangen door dummies om in 3 niveaus van basisopleiding te groeperen), t het aantal jaren
ervaring weergeeft en x de overige controlevariabelen omvat waarover we beschikken, zoals de
anciënniteit, het geslacht, de gezinssituatie, het gewest waar de betrokkene woont, de
buitenlandse origine, de bedrijfstak, de ondernemingsgrootte, enz. Dit model is eenvoudig omdat
het lineair is in zijn parameters. Deze benadering wordt in letterlijk honderden studies toegepast
(Henderson, Polacheck, Le Wang, 2011).
De resultaten van het model zijn goed, aangezien meer dan 45 % van de waargenomen verandering
in de lonen door de beschikbare variabelen wordt verklaard.
Volgens die specificatie en op basis van de steekproef van de voltijdwerkers, ontving een
laaggeschoolde man die een ongeschoolde functie uitoefent en met 10 jaar ervaring, in 2017 een
brutomaandloon van € 2 480 (ongewogen gegevens).

41 We beperken onze steekproef tot voltijdwerkers om geen gebruik te maken van de gegevens over gewerkte uren, die

misschien moeilijker te meten zijn. We laten loontrekkenden die geen volle 12 maanden, maar slechts een deel van
het jaar werken (voltijds), daarentegen niet buiten beschouwing.
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Het rendement van het diploma wordt weergegeven door de parameter van de indicatorvariabele
die overeenstemt met het scholingsniveau (Tabel 32). Ceteris paribus bedraagt de bonus voor
personen die het secundair onderwijs hebben afgemaakt, 7 % ten opzichte van de groep van
laaggeschoolden, terwijl die voor een hogere studie rond de 31 % ligt.
Voor de kwalificaties geldt dat een werknemer met een hoger gekwalificeerd beroep gemiddeld
12 % meer verdient dan iemand met een niet-gekwalificeerd beroep; voor een hooggekwalificeerde
functie beloopt de bonus 29 %.
Tabel 32 - Determinanten van de brutomaandlonen voor de voltijdwerkers
(België, 2017)
Variabele1
Referentie2
Ervaring
Ervaring in het kwadraat
Middengeschoold
Hooggeschoold
Middengekwalificeerd
Hooggekwalificeerd
Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Parameter
7,46724
0,02665
-0,00037
0,07237
0,30702
0,11569
0,29108
-0,13910

t-waarde

Pr > |t|

183,41
13,87
-7,93
3,6
13,67
4,2
10,05
-5,99

<,0001
<,0001
<,0001
0,0003
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001

Bron: SILC 2018, ongewogen gegevens.
1

2

Deze tabel bevat niet alle verklarende variabelen (geslacht, gezinssituatie, buitenlandse origine, gewest waar de
betrokkene woont, bedrijfstak, ondernemingsgrootte, …).
Loon (in logs) van een laaggeschoolde man die alleen woont in Vlaanderen, Belg is, over een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur in de industrie beschikt, en van wie de werkgever ten minste 10 werknemers in dienst heeft.

De ramingen van het rendement van het diploma kunnen opwaarts vertekend zijn, met name indien
er een niet-waargenomen kenmerk bestaat dat zowel op het succes in het beroepsleven als op de
keuze om langer te studeren een positieve invloed uitoefent (bijvoorbeeld talent of
maatschappelijke stand). In dat geval meet het extra loon dat wordt opgetekend dankzij het
behalen van een diploma van het hoger onderwijs, niet enkel het effect van de scholing, aangezien
het deels het grotere talent beloont.
De rendementen van het diploma of van de vaardigheden zijn gemiddelden. Het is bekend dat de
loonspreiding zeer hoog is voor de lonen van de afgestudeerden van het hoger onderwijs, terwijl
ze voor de lonen van laaggeschoolden zeer laag is, met het minimumloon als ondergrens (zie
hierna).
De Mincer-vergelijking is een beschrijvend instrument. In een markteconomie wordt over de lonen
onderhandeld en het uiteindelijke loon is het resultaat van een evenwicht tussen het aanbod van
en de vraag naar arbeid en van de institutionele context waarin die onderhandeling plaatsvindt. De
arbeidsmarktinstituties vervullen een belangrijke rol, met name door het minimumloon en het
onderhandelingskader vast te stellen.

2.1.3.

Het minimumloon

Het minimumloon vormt de basis waarop het geheel van de loonschalen rust. Voor de
laaggeschoolden, kan een minimumloon een bescherming bieden tegen het risico op armoede
alsook een incentive vormen om te participeren op de arbeidsmarkt. Het minimumloon kan echter
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ook een barrière vormen indien zijn niveau hoger ligt dan de verwachte productiviteit voor
laaggekwalificeerde functies.
2.1.3.1. Het minimumloon in België
België heeft een ‘complex’ minimumloonsysteem waardoor er geen uniform geldend minimumloon
van toepassing is op alle werknemers in de private sector. Het minimumloon waarop een
werknemer recht heeft hangt, enerzijds, af van het sociaal overleg op nationaal niveau, dat de
absolute wettelijke ondergrens bepaalt terwijl er, anderzijds, op sectoraal niveau eveneens
afspraken kunnen worden gemaakt over de voor die sector geldende minimumlonen.
De Nationale Arbeidsraad (NAR) bepaalt de nationaal geldende ondergrens voor de lonen in de
private sector in België via het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI). Het
nationale minimumloon wordt formeel vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)42
en bedraagt, voor iemand die 18 jaar of ouder is én geen ervaring heeft binnen de onderneming,
sinds de laatste indexering op 1 maart 2020 € 1.625,72 bruto per maand of € 9,9 bruto per uur (voor
een 38-uren werkweek). Het GGMMI neemt vervolgens in twee trappen toe, telkens in functie van
de leeftijd én de ervaring binnen dezelfde onderneming43. Sinds 2015 zijn de lagere nationale
minima voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en die geen ervaring hebben binnen de
onderneming afgeschaft.
Het GGMMI wordt, net zoals de sociale uitkeringen, telkens geïndexeerd met 2 % in de maand die
volgt op de overschrijding van de spilindex. In tegenstelling tot de andere lonen vallen de reële
verhogingen van het GGMMI (buiten indexatie) buiten de toepassing van de maximale beschikbare
loonmarge die wordt overeengekomen door de sociale partners in het kader van een
interprofessioneel akkoord. Reële verhogingen van het GGMMI vormen immers het onderwerp van
een afzonderlijk akkoord tussen de sociale partners. De laatste reële verhoging van het GGMMI
dateert ondertussen van 2008, het Interprofessioneel Akkoord 2007-2008 voorzag een reële
verhoging van het GGMMI in zowel 2007 als 2008 met telkens € 25 per maand. In het ontwerp van
Interprofessioneel Akkoord 2019-2020 was een reële toename voorzien van het GGMMI met 1,1 %
maar dit bleek onvoldoende hoog voor één van de sociale partners. De reële verhoging van het
minimumloon vormde finaal een breekpunt waardoor er geen interprofessioneel akkoord werd
gesloten. Hoewel diverse aspecten van het ontwerpakkoord ondertussen werden uitgevoerd, is er
sinds februari 2019 nog geen akkoord bereikt over een reële verhoging van het nationaal
minimumloon.
Uitgedrukt in constante prijzen voor het jaar 2015, is het GGMMI de laatste jaren dan ook
afgenomen. De afname die dit vertegenwoordigt in termen van koopkracht wordt nog duidelijker
indien de vergelijking wordt gemaakt met de evolutie van het gemiddelde bruto maandloon in reële
termen. Zoals wordt geïllustreerd in het rechterluik van de onderstaande grafiek is het GGMMI in
reële termen sinds 2000 beduidend trager toegenomen dan het gemiddelde brutoloon, bovendien
is de kloof tussen de twee de voorbije jaren alleen maar toegenomen.

42 Voor werknemers ouder dan 18 jaar is dit CAO 43, CAO 50 bevat de bepalingen met betrekking tot het GGMMI voor

werknemers jonger dan 18 jaar of werknemers van 18, 19 en 20 jaar oud met een studentenovereenkomst. Merk op
dat enkel jongeren in het kader van alternerend leren, personen die minder dan één kalendermaand tewerkgesteld
zijn of personen die werknemer zijn in een familiebedrijf waar enkel bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen
werken onder het gezag van de vader, moeder of de voogd vrijgesteld zijn van de bepalingen met betrekking tot het
GGMMI opgenomen in CAO’s 43 en 50.
43 Het GGMMI is het laagst voor iemand die 18 jaar oud is met géén ervaring binnen de onderneming, voor iemand die
19 jaar oud is met zes maanden ervaring binnen de onderneming zal het GGMMI toenemen en het stijgt opnieuw
voor iemand die 20 jaar oud is en 12 maanden ervaring heeft binnen dezelfde onderneming.
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Grafiek 35 - Nominale en reële evolutie van het GGMMI voor de periode 2000-2019
(linkerluik: in euro, rechterluik: gedefleerd aan de hand van de consumptiedeflator 2000 = 100)

Bronnen: databank minimumlonen.be, Eurostat, HIVA, Statbel, berekeningen NBB.
1 Het gemiddelde brutoloon berekend door Statbel is slechts beschikbaar tot en met 2018. Het gemiddelde brutoloon
voor 2019 werd bekomen door dat van 2018 te extrapoleren aan de hand van de evolutie van het brutoloon per uur in
2019 op basis van de nationale rekeningen.

Merk op dat het bruto maand- of uurloon van een werknemer lager mag zijn dan het GGMMI per
maand of per uur. Het respect van het GGMMI wordt immers gecontroleerd op jaarbasis en daarbij
wordt ook rekening gehouden met bepaalde premies, zoals bijvoorbeeld een eindejaarspremie of
het vakantiegeld, die niet vervat zitten in het bruto maand- of uurloon. Om tot het netto
minimumloon te komen, moet van het GGMMI de sociale bedragen die werknemers verschuldigd
zijn en de bedrijfsvoorheffing (welke afhankelijk is van de gezinssituatie) worden afgetrokken zoals
dit ook het geval is voor alle andere lonen.
Zoals vermeld vormt het GGMMI de absolute ondergrens, maar zijn de sectoren in België vrij om,
binnen hun paritair comité, afspraken te maken over de minimumlonen die voor hun werknemers
van toepassing zijn44. In sectoren waar er geen specifiek akkoord wordt gesloten met betrekking
tot een sectoraal minimumloon geldt automatisch CAO 43 van de NAR en is dus het GGMMI van
toepassing. Door deze vrijheid op sectorniveau verschilt het minimumloon substantieel van paritair
comité tot paritair comité zoals wordt geïllustreerd in de onderstaande grafiek.

44 De databank www.minimumlonen.be geeft per paritair (sub)comité weer welke minimumlonen er van toepassing

zijn.
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Grafiek 36 - Sectoraal minimumloon op maandbasis per paritair comité1
(in euro, eerste kwartaal 20202)

Bronnen: HIVA op basis van databank minimumlonen.be.
1 Ter herinnering: het respect van het GGMMI wordt op jaarbasis gecontroleerd en daarbij wordt onder meer rekening
gehouden met bepaald premies die niet noodzakelijk op maandbasis worden uitbetaald zoals bijvoorbeeld een
eindejaarspremie. Een overzicht van de paritaire comités kan worden teruggevonden in bijlage 4.5, er werd uitgegaan
van het laagste minimumloon in de verschillende subcomités.
2 Gemiddelde voor het eerste trimester van 2020. Sectorale minimumlonen die worden uitgedrukt per uur werden
omgezet naar een maandloon door uurloon te vermenigvuldigen met het aantal uren dat volgens het paritair comité
per week moet worden gewerkt en een factor 4,33.

De paritaire comités waar de laagste minima gelden, nl. een sectoraal minimumloon dat lager ligt
dan het GGMMI verhoogd met 10 %, zijn hoofdzakelijk comités die vrij arbeidsintensief zijn zoals
bijvoorbeeld de zelfstandige kleinhandel (PC 201), de kleinhandel voeding (PC 202), warenhuizen
(PC 312), socio-culturele sector (PC 329) of de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning,
centra voor integrale gezinszorg (PC 31901). Bovendien zijn dit ook paritaire comités die behoren
tot branches waar het aandeel van zowel de laag- als middengeschoolde werknemers als het laagen middelhoog kwalificatieniveau vrij hoog ligt (zie de branches handel, reparatie van auto’s en
motorfietsen en de gezondheidszorg in grafiek 17)
Aan de andere kant van het spectrum blijken zich veeleer kapitaalintensieve paritaire comités te
situeren. Zo zijn er zeer hoge sectorale minimumlonen van toepassing in bijvoorbeeld de
petroleumnijverheid (PC 211) of de cementbedrijven (PC 106), waar het sectoraal minimumloon
tijdens het eerste kwartaal van 2020 gemiddelde genomen gelijk was aan, respectievelijk, € 2.946
en € 2.594 bruto per maand.
Doordat het merendeel van de paritaire comités een eigen minimumloon oplegt, is het aandeel van
de werknemers die in België werken tegen het nationaal minimumloon in vergelijking met de
andere landen van de EU zeer laag (zie paragraaf 2.1.3.2). Op basis van een studie gemaakt door
Vandekerckhove et al (2020) blijkt dat het aandeel van werknemers met een loon tot 5 % boven
het GGMMI gemiddeld genomen lager is dan drie procent voor de periode 2000-2015. Dit aandeel
neemt in zeer beperkte mate toe indien wordt gekeken naar lonen tot 10 % boven het GGMMI 45.
Wordt er echter gekeken naar het aandeel van werknemers met een loon rond het sectoraal
minimumloon dan blijkt dit toch hoger te liggen. Zo blijkt uit dezelfde studie dat gemiddeld

45 Op basis van de door hen geconsulteerde data daalde dit aandeel van 3 % in 2000 tot 2,1 % in 2015 voor het GGMMI

+5 %, voor het GGMMI +10 % daalde dit aandeel van 5,2 % in 2000 naar 3,6 % in 2015.
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genomen net geen 10 % van de werknemers een loon te hebben in de buurt van het sectoraal
geldende minimumloon voor de periode 2000-201546.
Het aandeel van werknemers met een loon rond het sectoraal minimumloon verschilt echter zeer
sterk tussen sectoren onderling. Zoals Vandekerckhove et al (2020) aantoont zijn er paritaire
comités met een zeer groot aantal werknemers die het sectoraal minimumloon verdienen47, terwijl
er evengoed paritaire comités zijn waar het aandeel van werknemers met een loon rond het
sectoraal minimum zeer beperkt is of zelfs nul is.
De voorgaande paragrafen tonen duidelijk aan dat enkel rekening houden met het nationaal
minimumloon in verdere analyses, hoewel zeker informatief, minder relevant is gezien het slechts
een zeer beperkte fractie van de werknemers een loon heeft in de buurt van het GGMMI. Bijgevolg
is het dan ook nuttig om rekening te houden met een effectief gemiddeld minimumloon, welke
rekening houdt met de sectorale minimumlonen.
Op basis van eerder onderzoek van de HRW (2013) is gebleken dat het effectief gemiddeld
minimumloon, berekend door het minimumloon van toepassing in elk paritair comité te wegen in
functie van het belang van het betreffende paritair comité in de tewerkstelling, in 2009 ongeveer
20 % hoger lag dan het GGMMI. Recentere studies zoals het Vandekerckhove et al (2020) en de
OESO (2020) bevestigen dit resultaat, zij komen tot de conclusie dat sectorale minimumlonen
respectievelijk 19 % (gemiddeld over de periode 2000-2015) en 20 % hoger liggen dan het GGMMI.,
Verder in dit verslag zal er dan ook, naast het niveau van het GGMMI, worden gekeken naar een
effectief gemiddeld minimumloon. Dit wordt berekend door het GGMMI te verhogen met 20 %.

Kader 1 – De werkende armen
Een werkende arme is iemand die tijdens het grootste deel van een referentieperiode aan het
werk is (met het statuut van loontrekkende of zelfstandige) en van wie het totale gezinsinkomen
onder de drempel van 60 % van het nationale mediaaninkomen ligt.
De armoede bij werkenden is in België gering. In 2019 was in ons land 4,8 % van de werkenden
arm, dat is veel minder dan het gemiddelde van de EU27 (9,0 %), en van Duitsland (7,9 %),
Frankrijk (7,4 %) en Nederland (5,4 %). Het percentage werkende armen in België is vrij stabiel:
het steeg licht tot 2018, in lijn met het verloop van het Europese gemiddelde.

46 Op basis van de door hen geconsulteerde data bedroeg dit aandeel 9,5 % in 2000 en daalde dit tot 8,2 % in 2015.
47 Dit is bijvoorbeeld het geval voor het paritair comité 126 (stoffering en houtbewerking) en paritair comité 327 wat

onder meer de beschutte werkplaatsen en de maatwerkbedrijven omvat.
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Grafiek - Armoede bij werkenden in 2019
(in %)

Bron: Eurostat (SILC).

Als de armoedegraad van werkenden (4,8 %) wordt vergeleken met die van niet-werkenden
(30,4 %) blijkt dat werk een goede bescherming tegen het armoederisico blijft. Bij de nietwerkenden is de armoedegraad van de werkzoekenden het grootst (48,1 %).
Bij de werkenden zijn er evenwel verschillen, onder meer naargelang de werktijdregeling, het
soort functie en de bedrijfstak. Dat blijkt ook uit de indicator voor armoede bij werkenden naar
scholingsniveau. Laaggeschoolden oefenen vaker laaggekwalificeerde functies uit, werken vaker
in bedrijfstakken waarin de lonen gemiddeld lager liggen, en zijn oververtegenwoordigd in de
deeltijdarbeid en de kortlopende contracten (zie deel 1 van dit Verslag). Het risico op armoede
bij werkenden is weliswaar beduidend kleiner voor de hogergeschoolden, maar het is niet
onbestaande voor werkenden met een diploma hoger onderwijs. De internationale vergelijking
toont aan dat die situatie zich niet alleen in België voordoet. Ze bevestigt ook dat de werkenden
in België, ongeacht het scholingsniveau, er beter aan toe zijn wat het armoederisico betreft.
Een belangrijke bepalende factor voor dat resultaat zou het sterk geïnstitutionaliseerde kader
van de loononderhandelingen en de geringe loonspreiding zijn. Die kenmerken en de aanzienlijke
sectorale minimumlonen voor werknemers kunnen echter ook negatieve gevolgen hebben voor
de toegang tot de werkgelegenheid, met name voor laaggeschoolden.
Het percentage gezinnen met een zeer lage arbeidsintensiteit is weliswaar veel hoger in Brussel
(24,1 %) dan in Wallonië (17,1 %) of in Vlaanderen (7,4 %), maar er zijn geen cijfers beschikbaar
over de armoede bij werkenden per gewest.
Van de werkenden tussen 20 en 64 jaar is het percentage deeltijdwerkers hoger in Vlaanderen
(25,3 %) dan in Wallonië (23 %) of Brussel (21 %), maar in de meeste gevallen gaat het om een
werktijdregeling die de werknemer zelf heeft gekozen. Het percentage tijdelijke contracten is het
hoogst in Brussel (14,9 %). Het bedraagt 11 % in Wallonië en 8,4 % in Vlaanderen.
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2.1.3.2. Het nationaal minimumloon in een internationale context
In vergelijking met de andere landen van de Europese Unie zou, op basis van de hoogte van
minimumloon in euro, kunnen worden gesteld dat het nationaal minimumloon in België vrij hoog
is. Deze vergelijking an sich is echter weinig zeggend en houdt onvoldoende rekening met een
verschillende context in de lidstaten zoals verschillen in de levensduurte of de mate van
specialisatie van de economie. Het is dan ook, in het kader van een internationale vergelijking,
relevanter te kijken naar hoe België zich positioneert op basis van een relatieve maatstaf. De Kaitzindex geeft de verhouding weer tussen het minimumloon en het mediaan of het gemiddelde loon
van het betrokken land. Hoe hoger deze index hoe dichter het minimumloon aansluit bij het
mediaan of het gemiddelde loon, deze maatstaf kan bovendien ook een indicatie zijn van de
loonongelijkheid in een land.
Indien wordt gekeken naar de verhouding tussen het minimumloon en het mediaan loon blijkt dat
België zich eerder in het achterste peloton bevindt. Het GGMMI bedroeg in 2019 immers 47 % van
het mediaan loon48. Duitsland en Nederland hebben een vergelijkbaar resultaat terwijl in Frankrijk
het nationaal minimumloon net iets hoger ligt dan 60 % van het mediaan loon.
Hierbij moet echter wel gewezen worden op het feit, zoals reeds aangestipt in paragraaf 2.1.3.1,
dat het aandeel van de werknemers met een loon in de buurt van het nationaal minimum in België
zeer beperkt is. Meer zelfs, op basis van berekeningen gemaakt door de Europese Commissie (EC
2020b), zou dit aandeel tot een van de laagste van Europa behoren. Enkel in Malta ligt het aandeel
van werknemers rond het nationaal minimumloon nog lager. Bovendien blijkt uit dezelfde studie
dat het netto minimumloon in België voor een alleenstaande beduidend boven de armoedegrens49
ligt en dus voldoende hoog is om een bescherming te bieden tegen armoede50. Het risico op
werkende armen wordt voor België dan ook lager ingeschat dan in de buurlanden of geheel van de
EU (zie kader 1).

48 Merk op dat de Kaitz-index op basis van het gemiddelde loon lager ligt, dit volgt uit het feit dat het gemiddelde loon

wordt beïnvloed door de volledige loonverdeling en dus ook door de zeer hoge lonen.
49 De armoedegrens die werd gehanteerd door de EC is 60 % van het mediaan huishoudeninkomen.
50 Op basis van eigen berekeningen zou het netto maandinkomen in 2019 voor een alleenstaande waarbij het bruto

maandloon gelijk is aan het GGMMI (ter herinnering € 1.594) op maandbasis gelijk zijn aan € 1.521, terwijl de
armoedegrens door Statbel werd gedefinieerd als een beschikbaar inkomen dat lager ligt dan € 1.230 per maand in
2019.
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Grafiek 37 - Nationaal minimumloon in de Europese lidstaten1 en de Kaitz index2
(linkerluik: in euro, situatie op 1 juli 20201
Rechterluik: in % van het mediaanloon, 2019)

Bronnen: Eurostat, OESO.
1 Er zijn geen wettelijke minimumlonen van toepassing in AT, CY, DK, FI, IT en SE.
2 Kaitz index berekend als de verhouding van het minimumloon tot het mediaan loon. Geen nationaal geldende
minimumlonen van toepassing in AT, CY, DK, FI, IT en SE. Geen data beschikbaar voor BG, HR en MT.

Merk op dat niet alle landen in de EU een nationaal wettelijk minimumloon hebben, zo worden de
minimumlonen in de Noordse lidstaten (Denemarken, Zweden, Finland), Oostenrijk en Italië
bepaalt op sectorniveau en is er geen nationaal geldend minimumloon van toepassing. In Cyprus
bepaalt de overheid dan weer het minimumloon voor bepaalde categorieën van beroepen
waardoor er ook geen nationaal geldend wettelijk minimumloon is. Duitsland heeft pas in 2015,
een wettelijk minimumloon ingevoerd.
De huidige Europese Commissie heeft bij haar aantreden in 2019 het verzekeren van een “eerlijk
minimumloon” voor elke werknemer van de Europese Unie aangeduid als één van haar prioriteiten
en heeft het initiatief voor een Europees minimumloon dan ook opgenomen in haar politieke
agenda 2019-2024. De Commissie heeft echter niet als doel het minimumloon te uniformiseren of
harmoniseren binnen de Europese Unie maar wel via haar initiatief te verzekeren dat, met respect
voor de nationale tradities op vlak van sociaal overleg, het minimumloon in elke lidstaat voldoende
hoog is zodat werknemers een inkomen hebben dat hen moet toelaten om op een fatsoenlijke wijze
te kunnen leven. Onderzoek van de Europese Commissie (zie EC 2020b) heeft immers aangetoond
dat een belangrijk deel van de werknemers in de EU niet beschermd zijn door een minimumloon
dat voldoende toereikend is. Dit heeft verschillende gevolgen zoals een hoger risico op werkende
armen (zie kader 1), een te lage financiële prikkel om een job op te nemen, problemen met social
dumping, een grotere loonongelijkheid, enz. Bovendien versterken de gevolgen van de huidige
Covid-19 crisis de nood aan minimumlonen die voldoende hoog zijn om te kunnen voorzien in een
fatsoenlijk inkomen, ze zijn immers een middel om kwetsbare werknemers te ondersteunen door
ze in goede tijden toe te laten een financiële buffer op te bouwen die ze kunnen aanspreken in
slechte tijden (EC 2020a).
Eind oktober 2020 heeft de Europese Commissie haar ‘Voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie’51
gepresenteerd. Dit voorstel moet de lidstaten, eens ze wordt geadopteerd, in staat stellen een
breed dekkend en goed werkend kader voor de bepaling en actualisering van het wettelijk
51 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
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minimumloon te ontwikkelen dat rekening houdt met het nationaal collectief overleg en de vrijheid
van de sociale partners. Concreet moet de richtlijn verzekeren dat er in elke lidstaat:
- Een goed functionerend collectief overleg aanwezig is op het vlak van de loonvorming dat moet
toelaten de dekkingsgraad van de collectieve onderhandelingen te verhogen. Lidstaten waar
minder dan 70 % van de werknemers gedekt is door het collectief overleg zullen gevraagd
worden om bijkomende inspanningen te leveren om dit percentage te bereiken.
Merk op dat in België de dekkingsgraad van collectieve onderhandelingen reeds uitermate hoog is.
Volgens de OESO52 bedraagt deze immers al jaren 96 %. Dit is een vergelijkbaar niveau als in
Frankrijk (98 %) terwijl de dekkingsgraad in Nederland (78 %) en zeker Duitsland (56 %) veel lager
ligt.
Daarnaast is er in de richtlijn voorzien dat lidstaten, zoals België, waar er een wettelijk
minimumloon van toepassing is er voor moeten zorgen dat:
- Een nationaal kader aanwezig is dat toelaat om een adequaat niveau voor het minimumloon te
bepalen en te actualiseren aan de hand van duidelijke en stabiele criteria. Deze criteria moeten
ten minste de volgende zijn: de koopkracht van de minimumlonen, het algemene niveau van de
brutolonen en de verdeling ervan, het groeipercentage van de brutolonen, en het verloop van
de arbeidsproductiviteit;
- De sociale partners worden betrokken bij de bepaling van de minimumlonen om te verzekeren
dat ze inderdaad toereikend zijn;
- Het aantal uitzonderingen of variaties op het minimumloon wordt beperkt of verdwijnen zelfs
volledig;
- Er een controlemechanisme van toepassing is dat daadwerkelijk nagaat of de
minimumloonregels worden gerespecteerd.
Tot slot wordt er in de richtlijn voorzien dat de lidstaten jaarlijks moeten rapporteren aan de
Europese Commissie over de bescherming door het minimumloon.

2.2. De belastingwig op arbeid in België
Zowel de vraag naar als het aanbod van arbeid worden beïnvloed door de mate waarin arbeid wordt
belast. De belastingwig (‘tax wedge’) meet het verschil tussen de totale loonkost voor de werkgever
en het nettoloon dat de werknemer overhoudt en geeft dus weer hoe hoog de belasting op arbeid
is.
In het kader van dit rapport, dat focust op laaggekwalificieerde jobs, worden de simulaties telkens
gedaan met dezelfde vijf loonniveaus, gaande van het nationaal minimumloon tot het gemiddelde
brutoloon53, welke in hoofdzaak lage lonen vertegenwoordigen. Op basis van onderstaande grafiek
wordt duidelijk dat de belastingwig in België voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste snel
stijgt naarmate het loon toeneemt. Voor een ‘laag loon’ (benaderd door 67 % van het gemiddeld
loon) bedraagt de belastingwig al 47 %, terwijl dit voor het effectief gemiddelde minimumloon
(GGMMI + 20 %) beperkt is tot 29 % .Voor het gemiddelde brutoloon stijgt de belastingwig in 2019
zelfs tot net boven de 50 % van de totale loonkost. Deze stijging volgt grotendeels uit een snelle
toename van het verschil tussen bruto- en nettoloon, via de sociale bijdragen ten laste van
werknemers en de personenbelasting. In paragraaf 2.4 wordt dan ook dieper ingegaan op de
invloed van de belasting op arbeid op de financiële prikkel om een job te aanvaarden. De impact
52 Database on collective bargaining coverage: gegevens beschikbaar tot en met 2017 voor BE en NL, 2016 voor DE en

2014 voor FR.
53 Bijlage 4.6 geeft meer toelichting bij het gekozen typegeval en de gehanteerde loonniveaus.
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van de belasting op arbeid op de loonkosten voor de werkgevers wordt verder besproken in
paragraaf 2.3.
Grafiek 38 - De fiscale en parafiscale last op arbeid voor een aantal loonniveaus
(belastingwig1 voor 2019 voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste, in % van de totale loonkost)

Bronnen: FOD Financiën, NAR, OESO, Practicali, RSZ administratieve instructies 2019, Statbel, berekeningen NBB.
1 Simulatie voor een alleenstaande bediende die voltijds werkt in een onderneming met meer dan 20 werknemers en
in het Vlaams Gewest woont.

De taxshift 2016-2020 heeft de voorbije jaren bijgedragen tot een duidelijke afname van de
belastingwig op arbeid in België. Deze hervorming heeft zowel een impact op de financiële prikkel
tot werken, via een hervorming van de personenbelasting, als op de loonkosten, via een
vermindering van de patronale sociale bijdragen. Ondanks deze inspanningen blijft, in vergelijking
met de drie buurlanden, de belasting op arbeid hoog in België. Uitgaande van een alleenstaande
die een ‘laag loon’ verdient, namelijk 67 % van het gemiddelde loon54, is de druk van de belasting
op arbeid, hoewel ze op een vergelijkbaar niveau zit als Duitsland in 2019, nog altijd het hoogst in
België.

54 Het beperkte verschil tussen grafiek 38 en 39 voor wat betreft het niveau van de belastingwig in 2019 voor een loon

dat overeenstemt met 67 % van het gemiddelde loon vloeit voort uit verschillen in de bepaling van het gemiddelde
brutoloon.
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Grafiek 39 - Internationale vergelijking belastingwig voor 67 % van het gemiddelde brutoloon
(belastingwig voor de periode 2010-2019, in % van de totale loonkost, voor alleenstaande zonder
kinderen ten laste)

Bron: OESO – Taxing wages 2020.

2.3. De loonkosten van laaggeschoolde werknemers
De vraag naar laaggeschoolde werknemers wordt in grote mate mee bepaald door de totale
loonkost die dergelijke profielen met zich meebrengen voor de werkgever. De loonkost voor een
werkgever kan worden uitgesplitst in twee belangrijke componenten, namelijk het brutoloon van
de werknemer en de sociale bijdragen die een werkgever verschuldigd is op dit brutoloon.
De link tussen de brutolonen, productiviteit, en de loonkosten wordt verder besproken in deel
2.3.1. De impact van de tweede component, namelijk de parafiscaliteit ten laste van de werkgever,
op de loonkosten is afhankelijk van de wetgeving hieromtrent. Deel 2.3.2 gaat dieper in op de
parafiscaliteit en kijkt onder meer naar de huidige maatregelen die, via een verlaging van de
loonkost, het aanwerven van laaggeschoolde werknemers moet stimuleren.

2.3.1.

Loonkosten, lonen en productiviteit

Om het niveau van de loonkosten van de laaggeschoolden te beoordelen, moet het kunnen worden
vergeleken met de bijdrage die ze leveren aan de toegevoegde waarde.
Ryckx et al. (2018) toonden een sterke positieve associatie aan tussen scholing en loonkosten
enerzijds, en scholing en productiviteit anderzijds. Ze belichten ook systematisch dat de gevolgde
opleiding een groter effect op de productiviteit sorteert dan op de loonkosten. Als die resultaten
letterlijk worden opgevat, zou de winst van de ondernemingen hoger liggen indien ze
laaggeschoolde werknemers konden vervangen door hooggeschoolde werknemers (en
omgekeerd), bij overigens gelijkblijvende omstandigheden. Meer precies wijzen ramingen erop dat
de winsten per uur op lange termijn gemiddeld met 1,4 procent toenemen, indien het aantal
hooggeschoolde werknemers in een bedrijf met 10 procentpunt stijgt (en wordt gecompenseerd
door een proportionele daling van de laaggeschoolde werknemers). De omvang van dat effect
hangt echter af van de eigenschappen van de werknemers (in het bijzonder van hun leeftijd, gezien
het gewicht van de anciënniteit in de lonen). De discrepantie tussen productiviteitswinsten en
verschillen in loonkosten naargelang van het opleidingsniveau lijkt vooral tot uiting te komen bij
jonge werknemers.
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De mate van complementariteit tussen kapitaal en arbeid, maar ook de mate van
substitueerbaarheid tussen werknemers met verschillende diplomaniveaus zijn cruciale elementen
om inzicht te krijgen in de moeilijkheden die laaggeschoolde werknemers ondervinden om zich in
te schakelen in de productiestructuren van geavanceerde economieën zoals België en zijn
gewesten.
Door het design van de parafiscale heffingen zijn de verschillen tussen het brutoloon en het
nettoloon (wat de werknemer ontvangt) of tussen het brutoloon en de loonkosten voor de
onderneming aanzienlijk, maar variëren ze naargelang van het loonniveau en zijn ze dus niet even
groot voor laaggeschoolde en hooggeschoolde werknemers.

2.3.2.

Impact van de parafiscaliteit op de loonkosten

Algemeen genomen moet een werkgever in België op het brutoloon van zijn werknemer een
patronale basisbijdrage betalen aan de sociale zekerheid. Deze bijdrage is, sinds de laatste fase van
de taxshift 2016-2020, gelijk aan 25 % van het brutoloon. Voor de laagste lonen wordt dit
percentage echter wel gereduceerd dankzij de structurele bijdragevermindering (zie infra). Daar
bovenop zijn werkgevers ook nog diverse sociale bijdragen verschuldigd en desbetreffend ook nog
eens sectorspecifieke bijdragen. De diverse sociale bijdragen bevatten onder meer een bijdrage
voor de tijdelijke werkloosheid, de werkloosheid en het Fonds Sluiting van Ondernemingen.
Afhankelijk van het aantal werknemers binnen de onderneming variëren deze diverse sociale
bijdragen van 0,4 % tot 2,1 % van het brutoloon55. Ongeacht het beschouwde loonniveau
vertegenwoordigen de patronale basisbijdrage en de diverse bijdragen een substantieel deel van
de totale belasting op arbeid (zie grafiek 38). Voorbeelden van de sectorspecifieke patronale
bijdragen zijn een bijdrage voor de financiering van het opleidingsfonds of het fonds voor
bestaanszekerheid. De sectorbijdragen worden onderhandeld tussen de sociale partners op
sectorniveau en verschillen dus naargelang het paritair comité waartoe de werkgever behoort. De
diverse en sectorspecifieke bijdragen worden buiten beschouwing gelaten in de verdere analyse.
Om werkgevers aan te moedigen om laaggekwalificeerde arbeidsplaatsen te creëren die
toegankelijk zijn voor de laaggeschoolden, zijn er door de verschillende overheden van dit land
diverse maatregelen genomen om de loonkost van een laaggeschoolde via de parafiscaliteit te
temperen. Deze verminderingen komen veelal nog eens bovenop de verminderingen van sociale
bijdragen die van toepassing kunnen zijn op alle werknemers, zoals het geval is met de taxshift
2016-2020. Beide elementen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.
Vervolgens wordt er vervolgens stilgestaan bij de optimale ‘design’ die een vermindering van
patronale sociale bijdragen moet aannemen, volgens de economische literatuur en beschikbaar
economisch onderzoek, om de tewerkstelling in de beoogde doelgroep te kunnen verhogen. Tot
slot wordt er gekeken naar het design van de bestaande maatregelen voor laaggeschoolde jongeren
in de drie gewesten en wordt hiervan een evaluatie gemaakt.
2.3.2.1. De taxshift 2016-2020
De taxshift 2016-2020 heeft, zoals reeds geïllustreerd in grafiek 39, bijgedragen tot een daling van
de belasting op arbeid. Enerzijds, was er een verlaging van de sociale bijdragen die werkgevers
verschuldigd zijn op het brutoloon, en, anderzijds, was het doel werken beter te belonen en dit in
het bijzonder voor de lagere lonen. Dit laatste deel komt aan bod in paragraaf 2.4 met betrekking
tot ‘making work pay’. De paragrafen hieronder gaan dieper in op de aspecten van de taxshift die
hebben gezorgd voor een afname van de belastingdruk op werkgevers.

55 De bijdrage voor de werkloosheid is immers pas verschuldigd als er meer dan tien werknemers zijn terwijl de

basisbijdrage die moet betaald worden in het kader van het Fonds Sluiting Ondernemingen hoger ligt voor
ondernemingen met meer dan 20 werknemers.
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De loonkosten werden getemperd doordat de patronale sociale basisbijdrage56, naar beneden toe
is herzien tussen 2016 en 2018. Dit gebeurde in twee etappes: de basisbijdrage daalde een eerste
maal in 2016 (van 32,4 % naar 30 %) en vervolgens nog een keer in 2018. Sindsdien zijn werkgevers
op het brutoloon van hun werknemers een patronale basisbijdrage van 25 % verschuldigd.
Grafiek 40 - Verloop van de patronale basisbijdrage (inclusief loonmatigingsbijdrage)
(in %)

Bronnen: RSZ administratieve instructies.

Tegenover deze daling stond echter wel de sterke beperking van de structurele
bijdragevermindering vanaf 2018.
In het systeem vóór 2018 was deze vermindering van toepassing op zo goed als elke werknemer
gezien er een forfaitair bedrag voor de vermindering werd voorzien (nl. € 438 per kwartaal in 2017).
Dit forfait kon vervolgens verhoogd worden met ofwel een supplement voor de lage lonen
(begrensd tot een brutoloon € 7.178,76 voor het 4de kwartaal van 2017) of een supplement voor de
hoogste lonen (voor brutolonen vanaf € 13.942,47 voor het 4de kwartaal van 2017).
De hervorming van de structurele bijdragevermindering in 2018 heeft de vermindering toegespitst
op de laagste lonen. Zowel het forfait als het hoge loonsupplement zijn verdwenen voor de meeste
werknemers in de private sector 57.Enkel voor de lage lonen, namelijk een kwartaalloon dat niet
hoger is dan € 9.215,7 (sinds het 2 de kwartaal van 2020), kunnen werkgevers nog de structurele
bijdragevermindering toepassen. In 2018 werd initieel de coëfficiënt waarmee de vermindering
wordt berekend voor de lage lonen naar beneden toe herzien (van 13,69 % sinds het tweede
kwartaal van 2016 tot 12,8 %), maar sinds 2019 werd de coëfficiënt terug opgetrokken tot 14 %.
De grafiek hieronder simuleert de patronale basisbijdrage inclusief de structurele
bijdragevermindering zoals ze van toepassing was vóór de hervorming in 2018, na de hervorming
van 2018 en na de verhoging van de coëfficiënt in 2019. De hervormingen zorgen ervoor dat de
patronale basisbijdrage inclusief de structurele bijdragevermindering na de taxshift duidelijk lager
komt te liggen voor de laagste lonen dan wat voorheen geval was. Voor de allerlaagste lonen daalt
56 Met inbegrip van de loonmatigingsbijdrage die in de jaren ’80 van de vorige eeuw is ontstaan. Ze is gelinkt aan de

indexsprongen die toen zijn uitgevoerd en komt overeen met het bedrag
57 Het betreft hier de werknemers uit categorie 1, dit zijn alle werknemers uit de private sector die niet tot de andere

twee categorieën behoren (nl. werknemers waarvan de werkgever beroep kan doen op de sociale maribel of
werknemers van beschutte werkplaatsen).
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de patronale basisbijdrage inclusief de structurele bijdragevermindering tot ver onder 25 %, wat de
loonkost voor het aanwerven van iemand met dergelijk loon duidelijk reduceert. Merk op dat door
de forfaitaire component die voorheen werd opgenomen in de berekeningsformule van de
structurele bijdragevermindering de patronale basisbijdrage in 2016 en 2017 reeds de facto werd
gereduceerd tot 25 % voor lonen tussen de lage en hoge loongrens.
Grafiek 41 - Impact van de structurele bijdragevermindering op de patronale basisbijdrage (inclusief
loonmatigingsbijdrage)
(Patronale basisbijdrage in % van het brutoloon na aftrek van de structurele bijdragevermindering)

Bronnen: RSZ administratieve instructies, berekeningen NBB.

2.3.2.2. De verschillende maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid van de
laagstgeschoolden
Om de aanwerving van laaggeschoolden aantrekkelijker te maken zijn er ook nog verschillende
specifieke maatregelen die de loonkost voor een werkgever kunnen verminderen. Deze
maatregelen, welke vaak onder de noemer van loonsubsidies worden samengevat, spelen in op
diverse aspecten van de loonkost. Bepaalde maatregelen reduceren de sociale bijdragen die
werkgevers moeten betalen bovenop het brutoloon, terwijl andere net een impact hebben het loon
zelf. De volgende paragrafen geven een beknopte toelichting bij een aantal van deze maatregelen.
Merk op dat sommige van deze maatregelen niet noodzakelijk louter gericht zijn op
laaggeschoolden maar ze kunnen wel van toepassing zijn waardoor ze de incentive tot het
aanwerven van een laaggeschoolde werknemer kan verhogen. Verschillende van deze maatregelen
kunnen, in bepaalde gevallen, met elkaar worden gecombineerd wat de kost voor het aanwerven
van een laaggeschoolde werknemer verder reduceert.
2.3.2.2.1. Doelgroepenbeleid
Het doelgroepenbeleid bestaat uit een vermindering of zelfs een volledige vrijstelling van de
patronale basisbijdragen die wordt toegekend aan werkgevers die een werknemer uit een
specifieke groep aanwerven. Vaak hebben dergelijke verminderingen betrekking op werknemers
die een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt. Enkele voorbeelden van specifieke doelgroepen
zijn de oudere werknemers, langdurige werklozen of de jongeren.
Sinds de Zesde Staatshervorming (2014) zijn de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap
grotendeels bevoegd geworden voor het doelgroepenbeleid en is dit niet langer een exclusieve
federale bevoegdheid. De deelstaten hebben ondertussen al grondig gebruik gemaakt van hun
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bevoegdheden op dit vlak en hebben diverse aanpassingen gemaakt waardoor de verminderingen
die worden toegekend in het kader van het doelgroepenbeleid ondertussen verschillen van
deelstaat tot deelstaat. Verschillende verminderingen die bestonden op federaal niveau zijn
ondertussen aangepast of volledig vervangen door andere vormen van beleid. Zo heeft elk van de
gewesten alsook de Duitstalige Gemeenschap een nieuwe doelgroepenvermindering voor oudere
werknemers uitgedacht ter vervanging van de federale maatregel terwijl bijvoorbeeld de algemene
doelgroepenvermindering voor langdurige werklozen58 overal werd geschrapt. In paragraaf 2.3.2.3
wordt er, in het kader van de optimale design van verminderingen van patronale sociale bijdragen,
dieper ingegaan op de modaliteiten van de nog bestaande gewestelijke
doelgroepenverminderingen die specifiek toegespitst zijn op de laaggeschoolden.
De doelgroepenverminderingen die nog steeds onder de federale bevoegdheid vallen zijn eerder
algemene verminderingen, waarop een beroep kan worden gedaan ongeacht het scholingsniveau
van de werknemer of andere persoonsgebonden criteria. Zo is er bijvoorbeeld de vermindering van
patronale bijdragen voor de eerste aanwervingen, welke fors werd uitgebreid in het kader van de
taxshift 2016-2020. Voor de aanwerving van een eerste werknemer vóór 31 december 2020 heeft
de werkgever zelfs recht op een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdrage59. Een ander
voorbeeld is de doelgroepenvermindering in het kader van de collectieve
arbeidsduurvermindering. Merk op dat in het kader van de Covid-19 crisis een onderneming in
moeilijkheden of in herstructurering een doelgroepenvermindering kan krijgen voor een tijdelijke
collectieve arbeidsduurvermindering. Het bedrag van de vermindering van de patronale
basisbijdrage hangt hierbij af van de omvang van de vermindering van de arbeidsduur en eventuele
aanpassing van de werkweek.
Sinds de overdracht van de bevoegdheid inzake het doelgroepenbeleid kan een werkgever enkel
nog beroep doen op de doelgroepenverminderingen die van toepassing zijn in de deelstaat waar
hij gevestigd is.
2.3.2.2.2. Activering van een uitkering
Ook het activeren van de uitkering kan een stimulans vormen om bepaalde categorieën van
werkzoekenden aan te werven. Deze maatregel houdt in dat de overheid gedurende een bepaalde
periode een deel van de uitkering van de aangeworven persoon blijft verder betalen wanneer deze
aan het werk gaat. De werkgever mag dit bedrag in mindering brengen van het nettoloon dat hij
moet betalen aan de werknemer. Op deze wijze neemt de overheid een deel van nettoloon van de
werknemer ten laste wat de loonkost van de werkgever drukt. Zowel een werkloosheidsuitkering
als een leefloon kunnen op deze wijze geactiveerd worden en getransformeerd worden tot een
loonsubsidie. Dergelijke maatregel wordt doorgaans toegespitst op bepaalde kwetsbare groepen
zoals laaggeschoolde jongeren, langdurige werkzoekenden of leefloners.
De bevoegdheid omtrent het activeren van de uitkeringen werd, net als diverse andere aspecten
van het arbeidsmarktbeleid, na de Zesde Staatshervorming een gewestelijke bevoegdheid. De
gewesten hebben op dit vlak reeds hun eigen, divergerende, beleid uitgestippeld. Waar het Vlaams
Gewest beslist heeft de piste van de activering van de uitkeringen te verlaten, hebben het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het federale beleid inzake activering van de
uitkeringen in grote mate verder gezet. De activering van de uitkering voor laaggeschoolden
jongeren die momenteel van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals
Gewest wordt in meer detail besproken in paragraaf 2.3.2.4.
Merk op dat in tegenstelling tot het doelgroepenbeleid, de activering van de uitkering gebonden is
aan de woonplaats van de werknemer en dus niet de vestigingsplaats van de werkgever. Dit maakt

58 Het betreft hier niet de doelgroepenvermindering langdurige werklozen ‘doorstromingsprogramma’s’ of ‘sociale

inschakelingseconomie (SINE)’.
59 Voor werknemers twee tot en met zes gelden er forfaitaire verminderingen.
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het mogelijk voor de werkgever om in bepaalde gevallen de activering van de uitkering te
cumuleren met een doelgroepenvermindering (zie infra).
2.3.2.2.3. Vermindering doorstorting van bedrijfsvoorheffing – ploegen- en nachtarbeid
Werkgevers zijn verplicht om op het bruto belastbaar loon van hun werknemers de
bedrijfsvoorheffing af te houden en deze door te storten naar de fiscus. Een geheel of gedeeltelijke
vrijstelling van het doorstorten van deze bedrijfsvoorheffing kan een belangrijke vermindering van
de loonkost voor de werkgever vertegenwoordigen. De vrijstelling van de doorstorting zorgt er
immers voor dat de overheid de bedrijfsvoorheffing, wat een voorschot is op de personenbelasting,
(deels) ten laste neemt.
Er bestaan verschillende regelingen waarvoor een werkgever beroep kan doen op een geheel of
een gedeeltelijke vermindering van de doorstortingsplicht60. De meest relevante in kader van de
vraag naar laaggeschoolde werknemers lijkt de vermindering die van toepassing is voor de nachten ploegenarbeid. Zoals werd aangetoond in deel 1.3.4 zijn het voornamelijk werknemers in laagof middengekwalificeerde jobs die werken in een ploegensysteem (zie grafiek 25) en dus in
aanmerking komen voor deze vermindering.
In het kader van het steunpakket ten gevolge van de Covid-19 crisis werd een gedeeltelijke
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het leven geroepen voor werkgevers uit
‘zwaar getroffen sectoren’, namelijk voor werkgevers die gedurende de periode tussen 12 maart
en 31 mei 2020 minstens 30 kalenderdagen aan één stuk beroep hebben gedaan op het systeem
van de tijdelijke werkloosheid. Het doel van de maatregel was onder meer de exit uit tijdelijke
werkloosheid te bevorderen.
2.3.2.2.4. Systeem van de dienstencheques
Het systeem van de dienstencheques werd in het leven geroepen in 2004 met als doel banen te
creëren voor hoofdzakelijk laaggeschoolden en de sector van de huishoudhulpen uit de zwarte
economie te halen. Via het systeem van de dienstencheques komt de overheid tussen in de
loonkost van de werknemer. Per gepresteerde dienstencheque krijgt de werkgever, die erkend
moet zijn als een dienstenchequebedrijf, een loonsubsidie van de overheid61. Het grote succes van
dit systeem maakt dat dit in budgettaire termen één van de belangrijkste loonkostensubsidies is die
door de overheid wordt verstrekt aan werkgevers.
Het systeem van de dienstencheques valt sinds de Zesde Staatshervorming onder de bevoegdheid
van de gewesten. Dit betekent dat de gewesten autonoom kunnen beslissen over de
tegemoetkoming die aan de werkgever wordt gestort per gepresteerde dienstencheque.
Ondertussen zijn er dan ook, weliswaar beperkte, verschillen ontstaan in de tegemoetkoming die
de werkgever krijgt afhankelijk van het gewest waaronder ze valt. In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bedraagt de tegemoetkoming € 14,60 per gepresteerde dienstencheque, terwijl dit in het
Vlaams Gewest € 14,36 per gepresteerde dienstencheque bedraagt en € 14,86 in het Waals
Gewest).
In het kader van de Covid-19 crisis is, tijdelijk, de tussenkomst per dienstencheque betaald aan
werkgevers verhoogd om de sector extra te ondersteunen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ging het om een verhoging van € 2 per dienstencheque (die werd aangeboden voor terugbetaling
tussen 18 maart en 30 juni 2020). Ook in het Vlaams Gewest werd een verhoging voorzien van de
tussenkomst, initieel bedroeg deze € 8,64 per gepresteerde cheque maar ze werd gradueel

60 Zoals bijvoorbeeld de vermindering van doorstorting voor personeel aangeworven in het kader van onderzoek en

ontwikkeling of de vermindering van doorstorting voor bedrijfsvoorheffing op overuren gepresteerd in de
horecasector.
61 De particuliere gebruiker geniet ook nog eens van een fiscale vermindering waardoor de werkelijke kostprijs per
aangekochte dienstencheque nog lager ligt voor de gebruiker.
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teruggebracht tot € 3,78 per cheque in juni 2020 alvorens ze werd afgeschaft62. Voor november en
december 2020 werd de tussenkomst opnieuw verhoogd met € 2,89. In het Waals Gewest werd
een verhoging voorzien van € 3,14 in de maand mei, € 2 per cheque in de maand juni en € 1 per
cheque in de maand juli. Sinds augustus 2020 was de bijkomende tussenkomst verdwenen maar
voor de maanden november en december 2020 werd opnieuw een verhoging van de tussenkomst
ingevoerd ten belope van € 3,14 per betaald uur dat niet gepresteerd werd (tenzij de werknemer
in tijdelijke werkloosheid werd geplaatst).
Een studie van IDEA Consult (2018) biedt een inzicht in het profiel van de werknemers in de
dienstenchequesector. Niet alleen heeft de sector een substantieel aantal jobs gecreëerd, ze zorgt
er ook voor dat een aantal kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt jobkansen krijgen: 92 % van de
werknemers in de sector is immers laag- of middengeschoold, 98 % van de werknemers is vrouw
terwijl 24 % van de werknemers van buitenlandse origine is.
2.3.2.2.5. Sociale maribel voor de non-profit sector
Het fonds sociale maribel heeft als doel nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in de non-profit sector,
welke onder meer de gezins- en bejaardenhulp, de socio-culture sector en de gezondheidssector
omvat, via een tussenkomst in de loonkosten van de werkgever. De branche van de zorg, waaronder
het gros van de sectoren die een beroep kunnen doen op de sociale maribel kan geklasseerd
worden, heeft zowel een hoog aandeel laaggeschoolden als een hoog aandeel laaggekwalificeerde
jobs (zie analyse in deel 1.2.6). De vermindering van de loonkosten die voortvloeien uit de sociale
maribel zijn dan ook relevant in het kader van dit verslag.
De vermindering van de sociale bijdragen voor werkgevers en gedeeltelijke vrijstelling van de
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (‘fiscale maribel’) die bestaan in het kader van de sociale
maribel wijken echter wel af van de voorheen besproken verminderingen. Deze verminderingen
van de loonkosten worden immers niet rechtsreeks toegekend aan iedere werkgever maar worden
samengebracht op het niveau van de sector. Het bedrag van beide verminderingen wordt immers
eerst doorgestort naar het betrokken sectorfonds en vervolgens worden ze opnieuw verdeeld
onder de werkgevers in functie van de aanvragen bij het fonds om een financiële tussenkomst te
krijgen in de loonkost bij de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.
De exacte omvang van de bijdragevermindering in het kader van de sociale maribel dat wordt
doorgestort naar het sectorfonds hangt af van het betrokken paritair comité 63. De maximale
loonsubsidie die een werkgever kan krijgen van het sectorfonds hangt eveneens af van het akkoord
gesloten binnen de paritaire comités maar is begrensd tot de effectieve loonkost van de werknemer
die werd aangeworven voor de nieuwe arbeidsplaats.
2.3.2.2.6. Tewerkstelling in de sociale inschakelingseconomie (SINE)
Tot slot komen de maatregelen op het vlak van de loonkosten om de tewerkstelling in de sociale
inschakelingseconomie (SINE) te stimuleren aan bod. Deze maatregelen zijn in het bijzonder gericht
op een zeer kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, namelijk de langdurige werklozen met een
werkloosheidsuitkering of een leefloon die bovendien ook laaggeschoold zijn.
Om deze groep aan het werk te krijgen kan een werkgever die actief is in de sociale economie 64
beroep doen op een combinatie van maatregelen. Zo kan de werkgever via een
62 De verhoging bedroeg € 8,64 per cheque tussen 16 maart en 10 mei, daalde naar € 5,4 tussen 11 mei en 31 mei en

bedroeg € 3,78 tussen 1 en 30 juni 2020. Tussen 6 april en 30 juni waren werkgevers verplicht minstens € 2,16 van de
verhoging te gebruiken voor het nemen van de maatregelen die moeten verzekeren dat de werknemers in veilige
omstandigheden kunnen werken.
63 Sinds 1 januari 2020 ligt de forfaitaire vermindering die wordt doorgestort aan het fonds tussen de € 409 en € 504
per kwartaal afhankelijk van het paritair comité.
64 Dit zijn erkende werkgevers waaronder bijvoorbeeld beschutte en sociale werkplaatsen, inschakelbedrijven,
OCMW’s, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA), enz.
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doelgroepenvermindering een korting krijgen op de RSZ-bijdragen die hij moet betalen terwijl de
loonkost ook kan worden verminderd via de activering van de uitkering van de betrokken
werknemer.
Beide aspecten vallen, zoals reeds toegelicht, onder de bevoegdheid van de gewesten en de
Duitstalige Gemeenschap. De maatregelen zijn momenteel nog steeds van toepassing in de drie
gewesten, de Duitstalige Gemeenschap heeft zowel de doelgroepenvermindering als de activering
van de uitkering in het kader van de SINE in 2019 geschrapt. Concreet bedraagt de vermindering
van de RSZ-bijdrage voor de werkgever € 1.000 per kwartaal, de activering van de uitkering komt
overeen met een loonsubsidie ten belope van € 500 per maand voor een voltijdse werknemer. De
looptijd van de vermindering en de activering van de uitkering hangt af van het profiel van de
betrokken werknemer en varieert van 11 kwartalen tot onbeperkt. De leeftijd en de looptijd van de
uitkering zijn hier bij bepalende factoren65.
2.3.2.3. Het design van de loonkostverlagingen is bepalend voor de doeltreffendheid
Zoals besproken in het eerste deel van het Verslag, is het aantal jobkansen voor laaggeschoolden
in de loop der tijd in alle geavanceerde economieën gedaald, door de technologische vooruitgang
en de ontwikkeling van de internationale handel.
De hoge werkloosheid en de geringe arbeidsmarktparticipatie van de laaggeschoolden worden
immers voornamelijk verklaard door de zwakke vraag naar dat type werknemers in ons land. Als de
arbeidsmarkt een concurrerende markt zou zijn, zou die zwakke vraag leiden tot een nog sterkere
daling van de lonen van de laagstgeschoolde werknemers ten opzichte van de andere
loontrekkenden dan nu het geval is.
Uit de loonverdelingen kan worden afgeleid hoe de lonen uit het eerste deciel zich hebben
ontwikkeld. Negen op de tien werknemers verdienen meer dan het loonniveau uit het eerste deciel,
terwijl een op de tien minder verdient.
In de landen waar de lonen op een concurrerende manier tot stand komen, hebben de werknemers
met lage lonen stelselmatig terrein verloren ten opzichte van de werknemers met het mediaanloon.
In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is de kloof tussen het mediaanloon en het loon uit het eerste
deciel met 10 % toegenomen in de periode 1979 tot 2005. De werknemers met een laag loon liggen
er nog verder achter op de werknemers bovenaan in de loonverdeling. Het verschil is gestegen met
29 %.
In de Europese landen daarentegen, en met name in België, heeft dat marktmechanisme minder
gespeeld. Enerzijds kwam de aanpassing er vooral door de werkgelegenheid: die van de
laaggeschoolde werknemers liep sterker terug in onze economieën dan in de Verenigde Staten
bijvoorbeeld. De andere hefboom die de overheid heeft ingeschakeld is de toekenning van
socialelastenverminderingen/loonsubsidies,
waardoor
de
loonontwikkeling
van
de
lagergeschoolden wordt losgekoppeld van hun loonkost. Daardoor kon de daling van de
werkgelegenheid voor dat type werknemers worden beperkt.
Door de loonkost te verlagen, kan de arbeidsvraag voor die laaggeschoolden stijgen en/of kunnen
ze aan het werk worden gehouden. Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop de
loonkostvermindering wordt doorgevoerd (het design) cruciaal is voor de doeltreffendheid ervan.
Met doeltreffendheid van de regeling bedoelen we dat de regeling het mogelijk maakt het
vooropgestelde doel te bereiken (dat tegemoetkomt aan een behoefte) van de initiatiefnemer van
de maatregel, bijvoorbeeld de werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden verhogen en
nagaan of de regeling geen negatief effect heeft op andere groepen van werknemers. Idealiter is
de doeltreffendheid ook een maatstaf voor de adequaatheid van de maatregelen die worden
65 Voor verdere info zie: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e13.
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genomen om het doel te bereiken, en worden met andere woorden de kosten en baten afgewogen.
De balans van een maatregel kan evenwel niet aan de hand van één cijfer worden opgemaakt en
een evaluatie moet meerdere dimensies omvatten.
Naast talrijke andere Belgische academische werken, wees een recente studie van de Universiteit
van Antwerpen (Wood en Neels, 2020) er nogmaals op dat het belangrijk is dat administratieve
gegevens, vooral die van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, goed worden benut om de
ingevoerde beleidsmaatregelen te monitoren, te evalueren en zelfs aan te passen.
Alle gewesten hebben, binnen hun bevoegdheden, hun beleid geëvalueerd en ook op federaal
niveau is dit als doelstelling in de regeringsverklaring vastgelegd. De Raad verheugt zich over deze
ontwikkelingen.
2.3.2.3.1. Focussen op de lage lonen en niet op de hogere loonniveaus
De manier waarop de lonen tot stand komen en de andere arbeidsmarktinstellingen zijn belangrijk
om inzicht te krijgen in het effect van een verlaging van de socialezekerheidsbijdrage (of bij wijze
van alternatief, de activering van een sociale uitkering) op de loonkost.
Loonkostverlagingen (in welke vorm dan ook) op de lage lonen hebben een groter effect op de
werkgelegenheid dan die op de hoogste lonen. De impact op de loonkost is immers afhankelijk van
de manier waarop de lonen zich al dan niet aanpassen aan deze veranderingen. De gevolgen
verschillen naargelang de lonen niet kunnen variëren (de lonen mogen bijvoorbeeld niet onder het
wettelijke minimumloon dalen) of naargelang ze het gevolg zijn van een evenwicht tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt en opwaarts of neerwaarts kunnen veranderen.
Wanneer, gezien de onderhandelingspositie van de werknemers, de bijdrageverminderingen die a
priori werden ontworpen om de loonkosten te verlagen uitmonden in loonsverhogingen (wanneer
de gecreëerde marge wordt doorgegeven aan de loontrekkende), neemt het effect van de
verlagingen op de werkgelegenheid af, of wordt het zelfs volledig tenietgedaan.
Voor lonen die dicht bij het minimumloon liggen, leidt elke verlaging van de
socialezekerheidsbijdragen tot een loonkostvermindering die gelijk is aan het bedrag van de
verlaging. Zoals hierboven besproken is de werkloosheid van de laaggeschoolde werkzoekenden in
België immers voornamelijk toe te schrijven aan de zwakke vraag naar laaggekwalificeerde arbeid.
In die context heeft een toename van de arbeidsvraag voor dat type werknemers geen impact op
de lonen en leidt ze bijna uitsluitend tot een stijging van de werkgelegenheid.
Voor de hogere lonen, die over het algemeen samengaan met hogergeschoolde profielen, uiten de
wijzigingen in de arbeidsvraag zich niet als zodanig in de werkgelegenheid, aangezien ze ook
interageren met het arbeidsaanbod.
Hoewel de arbeidsvraag zeer gevoelig is voor de loonkost, kunnen de bijdrageverminderingen een
zeer beperkt effect op de werkgelegenheid hebben wanneer het arbeidsaanbod weinig gevoelig is
voor de lonen (met name wanneer een stijging van de lonen niet leidt tot een verhoogde
arbeidsmarktparticipatie). In dat geval zullen verlagingen van de socialezekerheidsbijdragen
voornamelijk leiden tot loonsverhogingen, met een nog geringer effect op de
werkgelegenheidscreatie. Uit studies blijkt evenwel dat het arbeidsaanbod relatief inelastisch is (zie
ook Deel 2.4 over Make Work Pay).
2.3.2.3.2. Doelgroepverminderingen op basis van duidelijke en controleerbare criteria
Om de doeltreffendheid van de loonkostverlagingen te maximaliseren (ongeacht de vorm ervan),
moeten de criteria volgens de studies welomschreven en gemakkelijk controleerbaar zijn, zoals het
loonniveau, de leeftijd, het opleidingsniveau of een geografische locatie (om in te grijpen in een
werkgelegenheidsgebied dat bijzonder benadeeld is of door een specifieke negatieve schok is
getroffen).
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Eenvoudige criteria maken het voor de werkgevers gemakkelijker om de maatregel te kennen en
bijgevolg om hem te benutten. De maatregelen worden niet alleen door de overheid, maar ook
door de andere actoren op de arbeidsmarkt bekendgemaakt.
Door de uitzendkantoren bijvoorbeeld, want het zijn vooral zij die de ondernemingen op de hoogte
brengen van de loonkostverlagingen waarop ze recht hebben wanneer ze een beroep doen op
arbeidskrachten, met name lagergeschoolde66. Dat geldt ook voor de adviseursarbeidsbemiddelaars van de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling, die rechtstreeks kunnen
nagaan of de aanwerving van een werkzoekende recht geeft op een loonkostvoordeel voor de
potentiële werkgever.
Kostenverlagingen waaraan complexe voorwaarden zijn verbonden daarentegen, zoals de
voorwaarden die aan de werkgever worden opgelegd inzake overeenkomsttypes
(arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur), opleidingsinspanningen van het aangeworven
personeel, behoud van de werkgelegenheid na het uitdoven van de subsidie enzovoort, worden als
strenger beoordeeld door de experten (zie Saez, Schoefer en Seim, 2019). Hoewel deze criteria op
het moment van de onderhandeling de aanvaardbaarheid van de verleende verminderingen
kunnen verhogen, maken de vele voorwaarden de tenuitvoerlegging van de maatregelen in de
praktijk complexer (anders gezegd zal de maatregel waarschijnlijk minder worden gebruikt, zou de
take-up rate laag kunnen zijn) en anderzijds zijn deze voorwaarden slechts zeer moeilijk te
controleren a posteriori en worden ze in de praktijk zelden geverifieerd.
2.3.2.3.3. De take-up rate verhogen door de loonkostverlaging automatisch toe te kennen
Wanneer de criteria eenvoudig zijn, kan de toekenning van de loonkostverlaging worden
geautomatiseerd en moeten de werkgevers bijgevolg geen extra stappen ondernemen om ervan
gebruik te kunnen maken. De take-up rate kan dan theoretisch gezien 100 % bedragen.
De RSZ en de multifunctionele aangifte (dmfa) bieden de infrastructuur in België om die
automatische toekenningen mogelijk te maken.
Doelgroepen bepalen blijft een keuze van economisch beleid. Een algemene loonkostverlaging is
uiteraard gemakkelijker in de praktijk te brengen, maar blijft voor een groot deel een
ondoeltreffende manier van overheidsgeld uitgeven. Daartegenover staat dat een precieze
doelgroepbepaling onvermijdelijk leidt tot drempeleffecten. De keuzen die voorafgingen aan de
doelgroepcriteria moeten te rechtvaardigen zijn, ook al is een zekere mate van willekeur
onvermijdelijk.

66 Strikt genomen wordt de loonkostverlaging toegekend aan de werkgever (het uitzendkantoor), maar dat voordeel

wordt voor een stuk gedeeld met de gebruikende ondernemingen.
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2.3.2.3.4. De relatieve omvang van de loonkostverlaging
Hoe groter de loonkostverlaging, hoe duidelijker het effect op de werkgelegenheid, wanneer de
lonen niet veranderen.
Een forfaitaire verlaging van de socialezekerheidsbijdragen zal dus een groter effect hebben op de
laagste lonen dan op de hoge, aangezien de vermindering relatief groter is voor de laagste lonen.
Bovendien zal een blijvende verlaging, bij overigens gelijk blijvende omstandigheden, een groter
effect hebben dan een tijdelijke vermindering.
Zowel de omvang als het blijvende of tijdelijke karakter van de verlaging zullen evenwel tot hogere
begrotingskosten leiden. Het is daarom belangrijk om de geschiktheid van de maatregel te
controleren en de geschiktheid op lange termijn te controleren wanneer het een blijvende
maatregel betreft.
2.3.2.3.5. Het profiel van de verlaging doorheen de tijd
Een vraag die samenhangt met het debat over het blijvende of tijdelijke karakter is of het profiel
van de verlaging moet variëren doorheen de tijd. Daarover is geen eensgezindheid. Een constant
profiel zou de tenuitvoerlegging van de maatregel vereenvoudigen en de begrijpelijkheid ervan
verhogen. Als de baan daarentegen een vormende inhoud heeft die de werknemer de mogelijkheid
biedt ervaring op te doen die voor de werkgever waardevol is, is een afnemend subsidieprofiel in
overeenstemming met de duur van het dienstverband economisch verantwoord, omdat op die
manier een meevallereffect voor de werkgever wordt vermeden. Sommigen willen een maatregel
die inwerkt op de duur van de door de werkgever aangeboden arbeidsovereenkomsten en stellen
een subsidie voor die toeneemt in de loop der tijd.
2.3.2.4. De maatregelen die de loonkosten voor laaggeschoolden verminderen in België
Maatregelen die in België specifiek gericht zijn op de laaggeschoolden67 hebben voornamelijk als
doel laaggeschoolden jongeren aan het werk te krijgen en bevatten dus veelal een tweede,
leeftijdsgebonden, criterium. Zoals werd toegelicht in paragraaf 2.3.2.2 zijn grote delen van het
arbeidsmarktbeleid geregionaliseerd onder de Zesde Staatshervorming in 2014, waardoor de drie
gewesten over de loop van de voorbije jaren autonoom hun beleid op het vlak van de
laaggeschoolde jongeren hebben uitgestippeld.
Zo hebben de gewesten verschillende accenten kunnen leggen op de groepen werknemers
waarvoor zij het opportuun achtten om in te grijpen, met name naargelang van de moeilijkheden
bij de integratie van deze groepen op hun respectieve arbeidsmarkten.
Binnen elke regio werd er veel aandacht besteed aan het vereenvoudigen en begrijpelijker maken
van de nieuwe maatregelen. Een kritiek die herhaaldelijk op het federale instrumentarium
van maatregelen voor loonkostverlaging werd geuit, was de complexiteit van de verschillende
maatregelen (meerdere groepen begunstigden overlappen elkaar bijvoorbeeld) en de veelheid aan
instrumenten die konden worden gebruikt. Die maakten het voor de werkgevers moeilijker om de
juiste maatregel te selecteren en de potentiële verlaging te berekenen. Dat bemoeilijkte dan weer
de tenuitvoerlegging en de controle op deze beleidsmaatregelen, en tot slot de taak van de
evaluator.
De HRW heeft er altijd voor gepleit dat overheidsmaatregelen, in het bijzonder de
arbeidsmarktgerelateerde, zouden worden geëvalueerd. Dit proces is van groot belang, zowel voor
de initiatiefnemers van de maatregelen als voor de instellingen die ze subsidiëren of controleren,

67 Waarmee wordt bedoeld: het niet behalen van een diploma hoger secundair onderwijs is een expliciete voorwaarde

vooraleer er een beroep kan worden gedaan op de maatregel.
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en meer in het algemeen, voor de gemeenschap (met name de belastingplichtigen aangezien deze
programma’s worden gesubsidieerd met overheidsmiddelen).
Het uitvoeren van een evaluatie is een moeilijke oefening en België had tot voor kort geen echte
beleidsevaluatiecultuur, vooral in vergelijking met de noordse landen waar deze fase al in de
ontwerpfase van een regeling wordt opgenomen.
Hoewel beoordelingen en evaluaties zelden perfect zijn, maakt het bestaan ervan een dialoog
mogelijk binnen de organisaties die het initiatief nemen voor de maatregelen en kan het design
ervan worden aangepast om de doeltreffendheid ervan te verbeteren.
De gewesten hebben de Raad de eerste beoordelingen van deze nieuwe maatregelen voor gerichte
loonkostverlaging overgemaakt. Hier worden uitsluitend de maatregelen voor lagergeschoolde
werknemers besproken, zonder dat we exhaustief kunnen zijn.
2.3.2.4.1. De maatregelen voor loonkostverlaging in het Vlaams Gewest
Het Vlaams Gewest heeft geopteerd om af te stappen van de activering van de uitkering voor zeer
laaggeschoolde jongeren die bestond op federaal niveau (‘Activa Start’) en de bestaande federale
doelgroepenvermindering voor laaggeschoolde jongeren te hervormen en uit te breiden.
Die maatregel werd geëvalueerd door het academische team Desiere, Cabus en Cockx (2020).
Het betreft een tijdelijke forfaitaire tussenkomst (van maximaal 8 kwartalen) die de loonkost van
de jongere vermindert met 10 tot 18 %, afhankelijk van het loonniveau. Net als elke
bijdrageverlaging, overstijgt het bedrag ervan nooit dat van de verschuldigde bijdrage. Bijgevolg is
de loonkostverlaging kleiner voor de laagste lonen (omdat het bedrag van de bijdrage op de lage
lonen ook lager is). De maatregel werd aangepast in 2020 en omvat momenteel een volledige
vrijstelling van de werkgeversbijdragen, in plaats van een tussenkomst van € 1 150 per kwartaal.
Met deze nieuwe aanpassing is de mate van subsidiëring voor de laaggeschoolde jongeren die een
salaris aan de bovenkant van de vork verdienen enigszins toegenomen (d.w.z. voor wie het
bijdragebedrag meer dan € 1 150 euro bedroeg).
De auteurs hebben eerst de take-up rate van de maatregel onderzocht, dat is de penetratiegraad.
Van alle jongeren met een baan die in aanmerking komen voor de verlaging, maakt ongeveer 70 %
er ook effectief gebruik van. Uit de geraamde penetratiegraad van de overeenstemmende federale
maatregel van vóór 2016 (die ook betrekking had op de groep laaggeschoolde jongeren onder 25
jaar) blijkt dat de maatregel toen minder werd benut, met een take-up rate van 40 tot 50 %.
Deze duidelijke toename van de take-up rate is zeer positief, omdat ze aantoont dat de huidige
Vlaamse maatregel beter bekend is, mogelijk dankzij een betere communicatie en de grotere
begrijpelijkheid.
Op basis van de administratieve gegevens die het team kon raadplegen, kon het ook de werkelijk
toegekende verlaging berekenen (ex post). Het bedrag blijkt aanzienlijk lager te liggen dan € 1 150
per kwartaal, met name omdat de jongeren niet allemaal voltijds werken, maar vooral omdat de
werkgelegenheid in dat segment zo weinig stabiel is, waardoor zeer weinigen onder hen de
verlaging 8 kwartalen behouden. De werkelijke begrotingskosten van de maatregel liggen dus lager
dan wat theoretisch was berekend.
De auteurs konden vervolgens een formele evaluatie van de regeling uitvoeren. Een dergelijke
evaluatie is vaak niet haalbaar, omdat de nodige gegevens niet beschikbaar zijn of omdat de juiste
context ontbreekt. Een evaluatie in strikte zin is immers een vergelijking tussen de resultaten die
zijn waargenomen dankzij de maatregel (de loonkostverlaging) en de resultaten die zouden zijn
waargenomen zonder de maatregel (dit concept wordt ‘tegenfeitelijk’ genoemd).
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In een experimentele setting, bijvoorbeeld om de doeltreffendheid van een vaccin te testen, is dat
vrij eenvoudig. De evaluatie wordt immers gemaakt door het resultaat te vergelijken (al dan niet
ziek worden) van een groep die het vaccin kreeg toegediend en een groep, die in alle opzichten
vergelijkbaar is, die een placebo kreeg toegediend. Deze dubbelblinde experimenten (noch de
behandelde persoon, noch de persoon door wie hij wordt behandeld weet of het toegediende
product het vaccin of de placebo is) zijn niet toepasbaar in een evaluatie van maatregelen van
economisch beleid.
Daarom moeten de auteurs bijna-experimentele procedures gebruiken. Ze maken daarbij gebruik
van gegevens die voor en na de beleidsmaatregel werden verzameld, en zowel voor de
begunstigden ervan als voor de ‘net niet begunstigden’ (bijvoorbeeld omdat ze de leeftijdsdrempel
van 25 jaar hebben overschreden, of omdat ze een iets hoger diploma hebben). Op die manier
kunnen ze een synthetische controlegroep samenstellen, die als tegenfeitelijk scenario
(counterfactual) dienstdoet (= hoe zou de situatie zijn als de beleidsmaatregel niet bestond) om uit
de vergelijking het netto-effect van de geëvalueerde maatregel af te leiden.
Uit de resultaten van de evaluatie blijkt geen duidelijk effect op de toegang tot werk (de jongeren
raken niet sneller uit de werkloosheid), noch op de stabiliteit van de werkgelegenheid (de jongeren
op wie de maatregel van toepassing is blijven niet uitgesproken langer aan het werk dan de
jongeren die in alle opzichten vergelijkbaar zijn maar de loonkostverlaging niet hebben kunnen
benutten).
De auteurs zien een mogelijke verklaring in de grote meevallereffecten: de jongeren die
begunstigden zijn van de maatregelen hebben gemiddeld een beter profiel en zouden waarschijnlijk
ook zonder deze regeling werk hebben gevonden. De auteurs pleiten evenwel helemaal niet voor
de afschaffing ervan, want de laaggeschoolde jongeren vormen een kwetsbare groep (hun
werkgelegenheidsgraad is veel lager dan de gemiddelde van de bevolking in alle gewesten (zie D 1
van dit Verslag) en de afwezigheid van een duidelijk resultaat kan toe te schrijven zijn aan het design
van de maatregel, waarin geen rekening wordt gehouden met de grote instabiliteit van de
werkgelegenheid in dat segment.
Daarnaast was er tot eind 2019 in Vlaanderen ook nog een doelgroepenvermindering van
toepassing om het aanwerven van middengeschoolde jongeren (met hoogstens een diploma
middelbaar onderwijs) te stimuleren. Deze maatregel voor werknemers met hogere lonen heeft
geen enkel voordelig effect laten optekenen. Hij werd reeds afgeschaft.
2.3.2.4.2. De maatregelen voor loonkostverlaging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben er dan weer voor gekozen de
doelgroepenvermindering voor laaggeschoolde jongeren af te schaffen (maar die voor oudere
werknemers wel te behouden) en verder te gaan met het beleid omtrent de activering van de
uitkering.
De keuze voor het ene of het andere instrument vloeit voort uit het sociaal overleg binnen elk
gewest. Zoals reeds werd aangestipt is het recht op een doelgroepenvermindering verbonden aan
de vestigingsplaats van de werkgever terwijl een activering van de uitkering gebonden is aan de
woonplaats van de werknemer. Door de verschillende beleidskeuzes die ondertussen gemaakt zijn
door de deelstaten is het mogelijk dat een Vlaamse werkgever die een laaggeschoolde jongere
aanwerft die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest woont zowel aanspraak
kan maken op een loonsubsidie in de vorm van een activering van de uitkering (woonplaats
gebonden) als op een vermindering van de patronale basisbijdrage in het kader van de een
doelgroepenvermindering laaggeschoolde jongeren van toepassing in het Vlaams Gewest.
Omgekeerd kan een Brusselse of Waalse werkgever echter géén beroep doen op de activering van
de uitkering noch op de doelgroepenvermindering indien hij een laaggeschoolde jongere aanwerft
die in Vlaanderen woont.
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In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een werkgever onder de noemer ‘Activa.Brussels’ een
beroep doen op de activering van de uitkering en dit voor een resem profielen waaronder de
laaggeschoolden jongeren. Ook hier betreft het jongeren die geen diploma hoger middelbaar
onderwijs hebben behaald terwijl de leeftijdsgrens ruimer werd gedefinieerd dan in de andere twee
gewesten. Er kan immers een beroep worden gedaan op maatregelen voor laaggeschoolde
werknemers die jonger zijn dan 30 jaar (in tegenstelling tot 25 jaar in de andere gewesten).
De maatregel van de loonkostverlaging Activa.Brussels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bestaat sinds oktober 2017.
Het is een tijdelijke forfaitaire tussenkomst (gedurende maximaal 30 maanden) die de loonkost
vermindert met € 350 gedurende de eerste zes maanden, met € 800 per maand gedurende de
12 daaropvolgende maanden en vervolgens met € 350 gedurende de laatste 12 maanden.
Om de maatregel maximaal te vereenvoudigen, is het een nagenoeg algemene loonkostverlaging,
waarop elke werkzoekende met woonplaats in Brussel recht heeft, met als enige voorwaarde dat
de werkloosheidsduur (of daarmee gelijkgestelde duur) meer dan 12 maanden bedraagt. De
regeling is onmiddellijk te gebruiken (zonder de voorwaarde van 12 maanden werkloos te zijn
geweest) door jongeren onder de 30 jaar en werkzoekenden vanaf 57 jaar.
Er zijn geen criteria bepaald voor het diploma- of loonniveau.
Voor een voltijdse overeenkomst kan de werkgever bijgevolg een totale tussenkomst van € 15 900
ontvangen over een periode van 30 maanden.
Die maatregel is cumuleerbaar met andere maatregelen voor loonkostverlaging, federale of van
een ander gewest (wanneer de werkgever zijn vestiging heeft in een ander gewest en een
werknemer in dienst heeft met woonplaats in Brussel).
Het nagenoeg algemene karakter van de regeling komt de begrijpelijkheid en de kennis van het
systeem ten goede. Actiris heeft meerdere bekendmakingscampagnes over Activa.Brussels
gevoerd.
We hebben geen maatstaf gevonden voor de take-up rate, hoewel die ongetwijfeld hoog is gezien
de beperkte voorwaarden. Het zou zeer opportuun zijn het aandeel te kennen van de
laaggeschoolden die momenteel aan het werk zijn na een periode van werkloosheid en
gebruikmaken van de Activa.Brussels-maatregel, om de take-up rate binnen die specifieke
populatie te berekenen.
De werkgever moet een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst aanbieden en voor een
minimumduur van 6 maanden om voor de arbeidsplaats gebruik te kunnen maken van de
maatregel. De toekenning wordt berekend op basis van de werktijdregeling.
Naast de voorwaarden wat betreft een stabiele arbeidsovereenkomst, is een belangrijke nieuwe
eigenschap van de maatregel het profiel van de tussenkomst doorheen de tijd. Dat oplopende
profiel, met een grotere tussenkomst vanaf de 6 e maand heeft volgens de initiatiefnemers van de
maatregel tot doel om een opeenvolging van banen met een korte duur te vermijden, en bij te
dragen aan een duurzame integratie van de personen.
In tegenstelling tot een verlaging van de socialezekerheidsbijdrage, die eventueel automatisch kan
worden toegekend of worden aangevraagd door de werkgever, wordt het initiatief voor de
activering van de werkloosheidsuitkering overgelaten aan de werkzoekende. De
aanvraagprocedure is evenwel zeer eenvoudig en ruim 90 % van de begunstigden geeft aan
daarover tevreden te zijn.
Er moet worden benadrukt dat het feit dat een deel van het loon uit een uitkering bestaat, voor de
werknemer ook betekent dat hij zijn loon uit twee bronnen ontvangt: het grootste deel van zijn
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werkgever en het Activa-gedeelte van de gebruikelijke betalingsinstellingen van sociale uitkeringen.
Vooral aan het begin van de overeenkomst kan de betalingsprocedure vertraging oplopen, omdat
het dossier moet worden gecontroleerd voor het in betaling wordt gebracht. Die vertragingen
kunnen de begunstigden in moeilijkheden brengen. Voor arbeiderscontracten van korte duur is
betaling per week nog steeds gebruikelijk, terwijl uitkeringen alleen op maandbasis worden
uitbetaald.
De Activa.Brussels-maatregel werd niet geëvalueerd in strikte zin. Actiris heeft een kwaliteits-,
tevredenheids- en gebruiksonderzoek laten uitvoeren bij de werknemers en de ondernemingen
(Idea Consult, 2019).
Het zal niet verbazen dat de eerste aanbeveling uit die enquête erin bestaat dat de procedures voor
de betaling van de werknemers beter moeten om het proces van betaling van de uitkering
eenvoudiger te maken en te versnellen.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de kleine werkgevers ondervertegenwoordigd zijn bij de
werkgevers die van de maatregel gebruikmaken. De werkgevers uit de niet-marktsector zijn ook
oververtegenwoordigd vergeleken bij de industriële structuur van het gewest.
De enquête van Idea Consult, die voornamelijk gebaseerd is op de verklaringen van de werknemers,
zou ook een tekort aan (formele) opleiding tijdens de periode van het dienstverband die onder de
regeling valt, aan het licht brengen. Dit wordt niet bevestigd door de antwoorden van de
werkgevers. Met uitzondering van dit punt over de opleiding, verklaren zowel de werknemers als
de werkgevers dat zij geen verschil in behandeling zien tussen de werknemers met een contract
ondersteund door de Activa.Bruxelles-maatregel en de andere werknemers binnen de
onderneming.
De meerderheid van de begunstigden onder de werknemers zijn laaggeschoolde jongeren die
langer dan 12 maanden werkloos zijn geweest, en dat is precies de populatie die het gewest wil
helpen. Het is ook om deze reden dat de vormende inhoud van de werkervaring een belangrijk
aandachtspunt is.
In het licht van de lessen uit punt 2.3.2.3 over de goede praktijken wat betreft de regelingen voor
loonkostverlaging, lijkt het waarschijnlijk dat de maatregel niet voldoende doelgroepgericht is en
dat de werknemer in veel gevallen ook zonder de maatregel werk had gevonden.
De laatste aanbeveling van Idea Consult bestaan erin een echte evaluatie van de regeling uit te
voeren. Er zou met name moeten worden nagegaan of de laaggeschoolden met de minst gunstige
profielen er voldoende voordeel uit halen. Ook het aandeel van de begunstigden voor wie de steun
niet nodig is, zou moeten worden gekwantificeerd. Het oplopende profiel van de tussenkomst
doorheen de tijd en de voorwaarden over een duurzame arbeidsovereenkomst zijn twee nieuwe
kenmerken waaraan bijzondere aandacht zou kunnen worden besteed.
2.3.2.4.3. Loonkostverlaging voor de laaggeschoolden in Wallonië
Het Waals Gewest voorziet met de premie ‘Impulsion – 25 ans’ eveneens in een maatregel om het
aanwerven van laaggeschoolde jongeren te stimuleren. Net als in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreft het een premie die wordt toegekend aan de werkgever, waarmee hij het nettoloon
kan verminderen en dat voor een periode van drie jaar. De premie kan binnen dit kader worden
toegekend voor een werknemer die jonger is dan 25 jaar en geen diploma hoger secundair
onderwijs heeft behaald of een werknemer die jonger is dan 25 jaar, hoogstens een diploma
secundair onderwijs heeft behaald én reeds gedurende zes maanden werkloos is
De regeling ‘Impulsion – 12+’ is gericht op mensen die langer dan 12 maanden werkloos zijn,
onafhankelijk van hun leeftijd en diploma.
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De premie wordt toegekend gedurende een periode van maximaal 36 maanden, vanaf de datum
van indiensttreding in de onderneming. Het bedrag van de premie mag het nettoloon van de
werknemer niet overschrijden.
De maandelijkse tegemoetkoming bedraagt € 500 gedurende de eerste 24 maanden, € 250 van de
25e tot de 30e maand en € 125 van de 31e tot de 36e maand.
De werkzoekende kan slechts één keer van de tegemoetkoming gebruikmaken. Het
overdraagbaarheidsbeginsel maakt het voor de werkzoekende evenwel mogelijk om van de
tegemoetkoming gebruik te maken voor meerdere gelijktijdige (deeltijdse) arbeidsovereenkomsten
en/of met een of meerdere opeenvolgende werkgevers.
De Impulsion-tegemoetkoming mag worden gecumuleerd met een vermindering van de
socialezekerheidsbijdragen, ongeacht of ze federaal of gewestelijk is, en in voorkomend geval met
steun van AVIQ.
Deze twee regelingen zijn gericht op werkzoekenden van wie de afstand tot de arbeidsmarkt groot
is, aangezien het hoofdcriterium de duur van de werkloosheid is. In de praktijk worden de twee
maatregelen vooral gebruikt voor laaggeschoolde werknemers, en in mindere mate voor
middengeschoolden. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden voor de gebruikende
ondernemingen behalve dat ze tot de private sector moeten behoren.
De FOREM heeft een eerste beoordeling van de gewestelijke steunmaatregelen laten opmaken en
die werd gepubliceerd in september 2020. Aangezien de maatregelen Impulsion – 25 jaar en
Impulsion – 12+ ingingen in de loop van 2017, gaat het om slechts voorlopige vaststellingen.
De methodologie van Deloitte sluit aan bij die van Idea Consult. Het betreft dus in essentie een
kwaliteits-, tevredenheids- en gebruiksenquête bij de werknemers en de ondernemingen over de
regelingen, aangevuld met statistische gegevens die de doelgroepen beschrijven. Een evaluatie van
de effecten van de regelingen wat de toegang tot en het behoud van de werkgelegenheid betreft,
aan de hand van een tegenfeitelijke analyse (namelijk de theoretische situatie waarin de
maatregelen niet zouden hebben bestaan), moet nog worden uitgevoerd.
Het voordeel van de aanpak van Deloitte in vergelijking met een experimentele econometrische
studie is dat ze het mogelijk maakt het standpunt van de actoren zelf te integreren en op die manier
bepaalde resultaten die uit de enquête naar voren kwamen beter over te brengen. De twee
benaderingen zijn dus complementair en zouden idealiter allebei moeten worden doorgevoerd.
In de studie van Deloitte worden ook aanbevelingen geformuleerd over de praktische
tenuitvoerlegging van de maatregel, de administratieve processen en de te verbeteren
informatieoverdrachten, die allemaal concrete en belangrijke aspecten zijn die niet binnen de scope
van een academische evaluatiestudie vallen.
Het aantal subsidies per jaar voor Impulsion – 25 jaar bedraagt ongeveer 10 000, terwijl het voor
Impulsion – 12+ ongeveer 15 000 subsidies per jaar beloopt. De take-up rate van de twee regelingen
(d.w.z. welk aandeel van de groep personen die in aanmerking komt voor de regeling en dat
momenteel aan het werk is, heeft effectief van de regeling gebruikgemaakt), werd niet berekend.
Die aantallen kunnen vrij beperkt lijken in absolute cijfers, zodat het een aanbeveling zou kunnen
zijn om de inspanningen voort te zetten om de regeling bij de werkgevers bekend te maken, ook al
stellen we over die drie jaar een voortdurende stijging vast van het gebruik van beide regelingen.
Voor Impulsion – 25 jaar komen jongeren met een diploma hoger onderwijs niet in aanmerking en
worden ze bijgevolg buiten beschouwing gelaten. In de groep begunstigen heeft ongeveer 65 % van
de werkzoekenden een zeer laag of laag opleidingsniveau (ze hebben geen getuigschrift van het
hoger secundair onderwijs).
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Voor Impulsion – 12+, is er geen diplomavoorwaarde. Deze maatregel komt vooral ten goede aan
laaggeschoolden (54 % van de begunstigden) en de middengeschoolden (33 %).
In vergelijking met de Vlaamse maatregel kunnen we ons afvragen of de doelgroep voldoende
selectief werd bepaald. Een deel van de middelen ondersteunt de zeer hoog geschoolde
werknemers die desondanks relatief lang werkloos zijn geweest.
Voor haar studie heeft Deloitte meer informatie ingewonnen over de overeenkomsten die effectief
werden afgesloten met begunstigden van de regeling. Zo is voor beide regelingen samen (-25 jaar
en 12+) ongeveer 60 % van de overeenkomsten een uitzendovereenkomst. Deze overeenkomsten
zijn vaak van kortere duur maar worden vrij systematisch verlengd, aangezien de totale duur (door
de opeenvolgende uitzendovereenkomsten op te tellen) ruim 2 jaar bedraagt, zowel voor de
uitzendovereenkomsten als voor de andere. De overdraagbaarheid is dus een eigenschap die zeer
vaak wordt benut.
De auteurs van de beoordeling erkennen dat ze geen antwoord kunnen bieden over de
doeltreffendheid van de 2 regelingen, namelijk of ze meer aanwervingen mogelijk maken in
vergelijking met de theoretische situatie waarin ze niet bestonden, en dat ze evenmin de
verdringingseffecten kunnen ramen (namelijk of de werkgever de jongere die aan de voorwaarden
voldoet aanneemt, in plaats van een jongere met dezelfde kenmerken die er geen recht op heeft).
Een evaluatie in strikte zin is nodig.

2.4. Loont het om te werken?
Zelfs als er voldoende vraag is naar laaggeschoolden op de arbeidsmarkt wil dit nog niet
noodzakelijk zeggen dat deze groep van mensen ook effectief actief worden op de arbeidsmarkt.
De beslissing om een job te aanvaarden hangt immers af van een combinatie van vele factoren,
waaronder het loon maar ook de kosten die komen kijken bij het aanvaarden van een job en andere
socio-culturele overwegingen. Desalniettemin is het van belang de vraag te stellen of het loont voor
laaggeschoolden om aan het werk te gaan.
Een belangrijk onderdeel van de financiële prikkel om een job te aanvaarden is de mate waarin het
brutoloon van een werknemer wordt weg belast. De analyse van de belastingwig in deel 2.2 geeft
daarbij slechts een partieel beeld van de werkelijke belasting op arbeid voor een werknemer indien
men een job aanvaard. Deze maatstaf kijkt immers enkel naar de ‘expliciete’ belasting op arbeid,
namelijk het deel van het inkomen uit arbeid dat wordt weg belast via de sociale bijdragen en de
personenbelasting die door de werknemer verschuldigd zijn op het brutoloon. Bij de vraag of het
loont om te werken wordt er best ook rekening worden gehouden met de ‘impliciete’ belasting op
arbeid, namelijk het feit dat men bepaalde sociale uitkeringen en/of andere sociale voordelen
verliest bij het aanvaarden van een job.
De analyse die in dit rapport wordt gemaakt inzake de vraag of het loont of te werken beperkt zich
tot het bestuderen in welke mate de keuze om een job te aanvaarden wordt belast. Hiervoor wordt
een beroep gedaan op het concept van de participatie-aanslagvoet (“Participation Tax Rate”).
Dergelijke maatstaf houdt geen rekening met andere financiële factoren die een invloed hebben de
keuze om te werken zoals de kost van kinderopvang, verplaatsingskosten of het verlies aan
bepaalde andere sociale voordelen. Bovendien hebben ‘making work pay’-oefeningen belangrijke
limieten, ook niet-financiële overwegingen zijn immers van belang bij de keuze om aan het werk te
gaan. De impact van niet-financiële aspecten op het aanbod van laaggeschoolden op de
arbeidsmarkt worden kort besproken aan het einde van dit hoofdstuk (deel 2.4.6).

2.4.1.

De participatie-aanslagvoet

De participatie-aanslagvoet is een maatstaf die weergeeft in welke mate de keuze voor een job
expliciet én impliciet wordt belast en geeft dus een indicatie van de financiële aantrekkelijkheid om
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een job te aanvaarden. De participatie-aanslagvoet wordt, zoals toegelicht in bijvoorbeeld Decoster
et al. (2015), doorgaans berekend door het netto-inkomen van een individu dat aan het werk is te
vergelijken met het netto-inkomen van hetzelfde individu wanneer deze géén job heeft en zijn
inkomen haalt uit bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een leefloon. Hoe hoger de
participatie-aanslagvoet wordt, hoe meer van het inkomen expliciet én impliciet wordt wegbelast
indien men een job aanvaard. Dit wil zeggen dat het verschil tussen het inkomen uit werken en
niet-werken kleiner wordt, waardoor het (financieel) minder aantrekkelijk wordt om een job te
aanvaarden. Een te hoge participatie-aanslagvoet kan aanleiding geven tot werkloosheids- of
inactiviteitsvallen.
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒 − 𝑎𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑔𝑣𝑜𝑒𝑡 = 1 −

(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑊 − 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 𝑂𝑊)
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑊

Waarbij IW staat voor de situatie waarbij het individu aan het werk is en OW staat voor de situatie
waarbij het individu niet aan het werk is.
Alternatief kan de participatie-aanslagvoet eveneens worden berekend door te kijken naar de
componenten van de expliciete en impliciete belasting op arbeid:
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒 − 𝑎𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑔𝑣𝑜𝑒𝑡 =
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑗𝑑𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛 𝐼𝑊 + (𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝐼𝑊 − 𝑂𝑊 ) − (𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑖𝑡𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝐼𝑊 − 𝑂𝑊)
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑊
Waarbij IW staat voor de situatie waarbij het individu aan het werk is en OW staat voor de situatie
waarbij het individu niet aan het werk is.
Een verhoging van sociale uitkeringen zoals bijvoorbeeld een stijging van de werkloosheidsuitkering
zorgt ervoor dat de participatie-aanslagvoet, ceteris paribus, zal stijgen (netto-inkomen OW ↗ of
sociale uitkering OW ↗). De participatie-aanslagvoet zal eveneens stijgen indien de expliciete
belasting op arbeid wordt verhoogd – bv. stijging van de sociale bijdragen of personenbelasting
verschuldigd op het loon – wat ervoor zorgt dat het netto-inkomen bij werken zal dalen (nettoinkomen IW ↘ of sociale bijdragen/belastingen IW↗). Omgekeerd zorgt een daling van de
expliciete belastingdruk op arbeid of een afname van sociale uitkeringen er dan weer voor dat de
participatie-aanslagvoet zal dalen. Hierdoor wordt het verschil in netto-inkomen tussen werken en
niet-werken hoger, wat de financiële prikkel tot werken zal verhogen.
Merk op dat dergelijke analyses uitgaan van een rationeel denkend individu die bij de beslissing om
een job te aanvaarden in staat is rekening te houden met al deze, vaak complexe en technische,
factoren en vooruitziend genoeg kan zijn om bijvoorbeeld rekening te houden met de finale
afrekening van de personenbelasting waar er in bepaalde gevallen diverse belastingkredieten of verminderingen van toepassing kunnen zijn. Bovendien geeft deze analyse enkel de directe
weerslag weer van de keuze om een job te aanvaarden. De berekening van de participatieaanslagvoet houdt bijvoorbeeld geen rekening met feit dat het loon mogelijks kan stijgen of met
andere langere termijn voordelen die aan werken verbonden zijn zoals het opbouwen van
pensioenrechten.
In wat volgt, wordt het resultaat getoond van een simulatie van de participatie-aanslagvoet voor
een vereenvoudigd typgeval (deel 2.4.2). De gehanteerde loonniveaus worden verondersteld
representatief te zijn voor de laaggeschoolden, de focus van dit verslag. Dergelijke simulatie laat
toe om dieper in te gaan op bepaalde beleidsbeslissingen die de voorbije jaren zijn genomen en
welke, in het bijzonder voor de lagere lonen, een weerslag hadden op de participatie-aanslagvoet
en dus financiële prikkel tot werken. Er wordt in deel 2.4.3 dan ook dieper ingegaan op de recentste
evoluties op het vlak van de expliciete belasting van arbeid, zoals de taxshift, die werken
aantrekkelijker hebben gemaakt terwijl deel 2.4.4 het huidige systeem van
werkloosheidsuitkeringen (met directe gevolgen voor de ‘impliciete belasting van arbeid’) verder
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toelicht. Deel 2.4.5 gaat tot slot kort in op de evolutie van de participatie-aanslagvoet over de tijd
en maakt een internationale vergelijking.

2.4.2.

Simulatie participatie-aanslagvoet voor lagere lonen

De participatie-aanslagvoet in dit rapport wordt gesimuleerd voor een vereenvoudigd typegeval.
Ze wordt berekend voor een alleenstaande werkloze, zonder kinderen ten laste, die een job krijgt
aangeboden. Het beschouwde loonniveau werd gebruikt om de werkloosheidsuitkering te
berekenen en correspondeert eveneens met het brutoloon van de nieuwe job.
De participatie-aanslagvoet voor het vereenvoudigde typegeval werd op twee wijzen berekend.
Namelijk de “lange termijn” participatie-aanslagvoet waarbij wordt nagegaan hoe groot de
incentive tot werken is door te kijken naar het verschil in het netto jaarinkomen, berekend aan de
hand van de personenbelasting. Ze wordt als de ‘lange termijn’ benoemd omdat het immers enige
tijd duurt eer de werkelijke personenbelasting gekend is (doorgaans pas in jaar t+1). Daarnaast
werd ook de “korte termijn” participatie-aanslagvoet berekend op basis van het verschil in het
netto maandinkomen, berekend aan de hand van de bedrijfsvoorheffing. Dit geeft de financiële
incentive weer die mensen op maandbasis onmiddellijk ervaren bij het aanvaarden van een job.
Beide berekeningswijzen gaan uit van de berekeningsregels voor het inkomstenjaar 2019
(aanslagjaar 2020). De werkloosheidsuitkering werd berekend aan de hand van de barema’s die van
toepassing waren tussen 1 september 2019 tot 1 maart 2020. Een technische bijlage (cf. 4.6.) gaat
dieper in op de gehanteerde loonniveaus en de hypotheses gebruikt bij de simulatie van de
participatie-aanslagvoet.
Noteer dat de participatie-aanslagvoet kan verschillen naargelang het typegeval dat in aanmerking
wordt genomen, gegeven de complexe sociale en fiscale wetgeving die van toepassing is in België.
Dergelijke, uitgebreide, berekeningen vallen buiten de reikwijdte van dit verslag. Gegeven dat de
berekeningen in dit verslag gebeurd zijn aan de hand van een vereenvoudigd typegeval moeten de
hierna gepresenteerde resultaten eerder gelezen worden als een indicatie van de mate waarin
werken loont voor de lagere lonen in België.
2.4.2.1. Simulatie aan de hand van de personenbelasting (“lange termijn”)
De ‘klassieke berekening’ van de participatie-aanslagvoet vergelijkt het netto-inkomen waarbij men
een volledig jaar werkloos is met het netto-inkomen indien men een volledig jaar aan het werk is.
Om het effect van de degressiviteit, die reeds speelt in het eerste jaar van de werkloosheid, te
kunnen illustreren wordt hier afgeweken van deze klassieke benadering. De participatieaanslagvoet werd berekend rekening houdend met een jaarinkomen dat gedeeltelijk bestaat uit
een loon en een werkloosheidsuitkering. Concreet start de berekening met een netto-jaarinkomen
waarbij het typegeval gedurende één maand van het kalenderjaar werkloos is, het aantal maanden
werkloosheid wordt vervolgens gradueel opgetrokken tot het netto-jaarinkomen enkel nog bestaat
uit werkloosheidsuitkeringen.
Zoals in onderstaande grafiek duidelijk wordt, is voor elk beschouwd loonniveau de participatieaanslagvoet aan het begin van de werkloosheid (periode 1 – fase 1, voor meer toelichting zie deel
2.4.4.) zeer hoog. Bij een korte periode van werkloosheid blijft, ongeacht het loonniveau, het netto
inkomensverlies, ten opzichte van de situatie waarin men een volledig jaar aan het werk is, heel
beperkt. Bovendien is de werkloosheidsuitkering in de beginfase op haar maximum. Naarmate de
werkloosheid aanhoudt én de degressiviteit van de uitkering begint te spelen, daalt de participatieaanslagvoet voor elk van de loonniveaus. Hoe langer de werkloosheid duurt, hoe groter het verschil
met het netto-inkomen bij een situatie waarbij men een volledig jaar aan het werk is, wat de
financiële incentive om aan het werk te gaan verhoogt.
Op het einde van de eerste periode van de werkloosheid, bij 12 maanden werkloosheid, wordt de
‘klassieke’ participatie-aanslagvoet bekomen. Deze varieert voor het beschouwde typegeval van
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iets meer dan 80 % voor de loonniveaus 67 % van het gemiddelde loon en het gemiddeld
loonniveau van een laaggeschoolde tot net geen 75 % voor het effectief minimumloon (GGMMI
+20 %). Concreet wil dit zeggen dat het netto-inkomen bij een het effectief minimumloon 26 %
hoger is indien men aan het werk is dan wanneer men een volledig jaar werkloos is. Het netto
inkomensverschil daalt licht voor het gemiddelde brutoloon, tot 23 %, en voor het nationaal
minimumloon (GGMMI), nl. tot 21 %. Ze is het laagst voor de 67 % van het gemiddelde brutoloon
en het gemiddelde brutoloon voor laaggeschoolden, waar het netto-inkomen bij werken
respectievelijk 16 % en 17 % hoger is dan bij een volledig jaar werkloosheid.
De verschillen in participatie-aanslagvoet tussen de beschouwde loonniveaus en de snelheid
waarmee ze daalt over de loop van het eerste jaar werkloosheid worden verklaard door diverse
aspecten van zowel de ‘expliciete’ als de ‘impliciete’ belasting op arbeid.
Grafiek 42 - Evolutie van de participatie-aanslagvoet1 gedurende het eerst jaar van de werkloosheid2
(In %, simulatie voor 2019 voor een alleenstaande)

Bronnen: FOD Financiën, NAR, Practicali, RSZ administratieve instructies 2019-Q4, Statbel, berekeningen NBB.
1 Op basis van een vereenvoudigde berekening voor de personenbelasting (aanslagjaar 2020). Het laatste verdiende
loon, nodig voor de bepaling van het niveau van de werkloosheidsuitkering, en het loon bij een nieuwe job zijn
telkens gelijk aan het geselecteerde loonniveau. Er wordt rekening gehouden met het vakantiegeld (betrekking op
jaar t-1) en een eindejaarspremie (die geprorateerd wordt in functie van het aantal maanden loon), meer details in
bijlage 4.6.
2 Uitgaande van de situatie waarbij de eerste periode van de werkloosheid correspondeert met een kalenderjaar.

Het typegeval dat een jaarloon heeft dat overeenstemt met het nationaal minimumloon (GGMMI)
kan van bij de start van de werkloosheidsperiode enkel maar aanspraak maken op de forfaitaire
uitkering, de minimale werkloosheidsuitkering waar de degressiviteit niet op van toepassing is.
Desondanks deze beperking ligt de bruto vervangingsratio van de werkloosheidsuitkering voor dit
loonniveau veel hoger ligt dan het percentage dat doorgaans wordt toegepast op het
(geplafonneerd) brutoloon (nl. 65 % of 60 %, zie deel 2.4.4). Doordat dergelijke lage loonniveaus
aanspraak maken op de bodemuitkering is het inkomensverlies, zelfs naarmate de periode van
werkloosheid toeneemt, beperkter dan bij de hogere loonniveaus. Bovendien maakt dit loonniveau
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meteen ook aanspraak de belastingvermindering die van toepassing is op de
werkloosheidsuitkeringen wat het netto-inkomen. Dergelijke elementen doen de participatieaanslagvoet minder snel dalen dan wat bijvoorbeeld het geval is voor het effectief minimumloon.
De sociale en fiscale werkbonus, die volledig van toepassing zijn op dit loonniveau, compenseren
echter deels deze effecten. Deze belangrijke instrumenten in de ‘making work pay’-strategie zorgen
ervoor dat voor de laagste loonniveaus het nettoloon veel dichter bij het brutoloon komt te liggen
(zie deel 2.4.3) en verklaart waarom de financiële prikkel tot werken voor dit loonniveau toch hoger
is dan bijvoorbeeld het geval is bij 67 % van het gemiddelde brutoloon of het gemiddelde brutoloon
voor laaggeschoolden
De participatie-aanslagvoet daalt, over de loop van de eerste periode van de werkloosheid, het
snelst voor het jaarloon dat overeenstemt met het effectief minimumloon. Hoewel dit loonniveau,
net zoals bij het nationaal minimumloon, ook meteen aanspraak maakt op de forfaitaire uitkering
ligt de bruto vervangingsratio van de uitkering veel dichterbij de normale vervangingsratio. Dit zorgt
ervoor dat het netto inkomen veel sneller daalt naarmate men langer werkloos is dan wat het geval
is bij het nationaal minimum, ongeacht het feit dat ook het effectief minimumloon aanspraak maakt
op de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkering. De financiële incentive tot werken wordt
bovendien verder bevorderd door het feit dat dit het effectief minimumloon ook nog belangrijke
mate geniet van de sociale en fiscale werkbonus bij de bepaling van het nettoloon. De combinatie
van deze elementen zorgt ervoor dat aan het einde van de eerste periode van de werkloosheid (na
12 maanden) de expliciet en impliciete belasting van het inkomen bij werken het laagst is voor dit
loonniveau.
De participatie-aanslagvoet blijft daarentegen over het volledige eerste jaar van de werkloosheid
het hoogst voor de loonniveaus die corresponderen met 67 % van het gemiddelde loon en het
gemiddelde loonniveau voor een laaggeschoolde. Het netto-inkomensverschil tussen werkloos zijn
en aan het werk zijn, is voor deze loonniveaus dus het kleinst. De combinatie van een aantal
elementen verklaren waarom de prikkel tot werken het laagst is voor deze loonniveaus.
Ten eerste is de personenbelasting verschuldigd op het loon bij werken voor deze loonniveaus veel
hoger dan wat het geval is bij het nationaal of effectief minimumloon. Deze loonniveaus kunnen
slechts in zeer beperkte mate tot niet meer genieten van de sociale en fiscale werkbonus. Met
andere woorden, een substantieel groter deel van het bruto-inkomen verkregen uit werken wordt
wegbelast dan wat het geval is bij de voorgaande loonniveaus. Dit doet de participatie-aanslagvoet
stijgen en heeft een negatieve impact op de incentive tot werken. Ten tweede, heeft de toepassing
van het geplafonneerd brutoloon die geldt bij de berekening van de werkloosheidsuitkering geen
of slechts een beperkte impact bij deze loonniveaus. Voor het typegeval 67 % van het gemiddelde
loon correspondeert de uitkering gedurende de eerste fase met 65 % en, vanaf fase 2, met 60 %
van het werkelijke brutoloon (zie deel 2.4.4). Het gemiddelde brutoloon voor laaggeschoolden ligt
net boven het geplafonneerd brutoloon in fase 1 en het verschil met het geplafonneerd brutoloon
van toepassing vanaf fase 2 blijft ook beperkt. Dit zorgt ervoor dat het inkomensverlies, ten opzichte
van hogere loonniveaus, bij werkloosheid beperkter is. Tot slot speelt de belastingvermindering,
die onder bepaalde voorwaarden, wordt toegekend op de belasting verschuldigd op
werkloosheidsuitkeringen ook een rol. Deze vermindering is ook bij deze loonniveaus meteen van
toepassing.
Voor het typgeval dat een gemiddelde brutoloon verdient, daalt de participatie-aanslagvoet over
de loop van de eerste periode sneller dan bij het gemiddelde brutoloon voor laaggeschoolden. Dit
wordt verklaard doordat het verschil tussen het geplafonneerd brutoloon waarop de
werkloosheidsuitkering wordt berekend en het gemiddeld loonniveau veel hoger wordt68. Hierdoor
wordt de bruto vervangingsratio van de werkloosheidsuitkering veel kleiner voor dit loonniveau,
68 Ter herinnering het gemiddelde brutoloon per maand dat in aanmerking wordt genomen voor de simulaties bedraagt

€ 3.712, het geplafonneerd brutoloon voor de berekening van de uitkering bij alleenstaanden bedroeg maximaal
€ 2.700,75 (periode 1 – fase 1) in de beschouwde periode.
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wat de participatie-aanslagvoet doet dalen. Met andere woorden, het netto-inkomensverschil
tussen werken en niet-werken stijgt en werken wordt aantrekkelijker.
De participatie-aanslagvoet werd niet gesimuleerd in de tweede vergoedingsperiode van de
werkloosheid. Deze start na 12 maanden werkloosheid maar de snelheid waarmee de
werkloosheidsuitkering wordt afgebouwd naar de forfaitaire uitkering hangt af van het aantal jaren
gewerkt voor de start van de werkloosheid en verschilt dus zeer sterk van individu tot individu.
Zoals wordt toegelicht in deel 2.4.4 komen alle langdurige werklozen na een periode van maximaal
vier jaar in de derde vergoedingsperiode terecht waarbij ze enkel nog recht hebben op de forfaitaire
werkloosheidsuitkering.
De participatie-aanslagvoet daalt verder in de derde vergoedingsperiode. Met andere woorden, de
degressiviteit draagt, beschouwd binnen het concept van de participatie-aanslagvoet, dus
weldegelijk bij tot een hogere financiële incentive tot werken. In het bijzonder voor de loonniveaus
67 % van het gemiddelde loon, het gemiddeld loonniveau voor laaggeschoolden en het gemiddelde
loonniveau is de daling van de participatie-aanslagvoet vrij uitgesproken. Het netto-inkomen bij
werken ligt voor deze loonniveaus tot 15 % hoger als de werkloosheidsuitkering daalt tot het forfait
dan wat het geval was aan het einde van de eerste vergoedingsperiode. De degressiviteit van de
uitkering zorgt ervoor dat de vervangingsratio van de werkloosheidsuitkering afneemt voor deze
loonniveaus. Merk op dat de vervangingsratio van de werkloosheidsuitkering constant blijft voor
het nationaal minimumloon en het effectief minimumloon, deze loonniveaus hebben immers al van
bij de start van de werkloosheid een uitkering die overeenstemde met de forfaitaire uitkering. De
vrij beperkte daling van de participatie-aanslagvoet die wordt genoteerd bij de laagste loonniveaus
volgt uit het technische feit dat in de simulatie het vakantiegeld wegvalt bij de langdurige
werkloosheid. Merk op dat er voor elk van de loonniveaus in de derde vergoedingsperiode geen
personenbelasting meer verschuldigd is op de forfaitaire werkloosheidsuitkering.
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Grafiek 43 – Evolutie van de participatie-aanslagvoet1 bij langdurige werkloosheid2
(In %, simulatie voor 2019 voor een alleenstaande)

Bronnen: FOD Financiën, NAR, Practicali, RSZ administratieve instructies 2019-Q4, Statbel, berekeningen NBB.
1 Op basis van een vereenvoudigde berekening voor de personenbelasting (aanslagjaar 2020). Het laatste verdiende
loon, nodig voor de bepaling van het niveau van de werkloosheidsuitkering, en het loon bij een nieuwe job zijn telkens
gelijk aan het geselecteerde loonniveau. Er wordt rekening gehouden met het vakantiegeld (betrekking op jaar t-1)
en een eindejaarspremie (die geprorateerd wordt in functie van het aantal maanden werkloosheid), meer details in
bijlage 4.6.
2 Periode 1 correspondeert met de participatie-aanslagvoet na 12 maanden werkloosheid (de bruto-inkomsten
bestaan uit de werkloosheidsuitkering conform de regels van toepassing in periode 1 en het vakantiegeld met
betrekking op jaar t-1). De forfaitaire uitkering stemt overeen met derde vergoedingsfase waarin elke
uitkeringsgerechtigde werkloze uiteindelijk terecht komt.

2.4.2.2. Simulatie aan de van de bedrijfsvoorheffing (“kort termijn”)
Gezien de berekening van de participatie-aanslagvoet sterk steunt op het principe van rationeel
denkende individuen is het eveneens interessant na te gaan hoe hoog de participatie-aanslagvoet
is indien enkel wordt gekeken naar de verandering van het netto inkomen op maandbasis (waarbij
wordt uitgegaan van de situatie dat in maand t-1 een werkloosheidsuitkering wordt ontvangen en
in maand t een loon ). Hierbij wordt het nettoloon, en desbetreffend ook de netto
werkloosheidsuitkering, berekend rekening houdend met de bedrijfsvoorheffing en wordt er
abstractie gemaakt van een eindejaarspremie of het vakantiegeld (elementen die vaak jaarlijks
worden betaald69). Deze berekening van de participatie-aanslagvoet geeft de onmiddellijk weerslag
weer van de wijziging in het beschikbaar maandinkomen en niet de lange termijn impact op het
beschikbaar jaarinkomen (berekenend aan de hand van de personenbelasting.
In principe is er op een werkloosheidsuitkering, net zoals op het loon, bedrijfsvoorheffing
verschuldigd. Voor normale werkloosheidsuitkeringen bedraagt deze 10,09 %70 maar voor
bepaalde gevallen, waaronder het in dit rapport beschouwde typegeval (nl. een alleenstaande), is
69 En waarbij wordt vanuit gegaan dat ze niet in rekening worden gebracht in de korte termijn-analyse door het individu.
70 Merk op dat dit percentage veel hoger ligt voor de werkloosheidsuitkering als gevolg van de tijdelijke werkloosheid

(in normale tijden 26,75 %, tijdelijk verlaagd naar 15 % als gevolg van de coronacrisis).
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deze niet verschuldigd71. Merk op dat dit niet betekent dat er géén personenbelasting verschuldigd
is op de werkloosheidsuitkering, het wil enkel zeggen dat op de korte termijn de bruto-uitkering
gelijk is aan de netto-uitkering. Bovendien kan de uitkeringsgerechtigde vragen om toch
bedrijfsvoorheffing af te houden van de uitkering.
De korte termijn participatie-aanslagvoet illustreert duidelijk het effect van de degressiviteit van de
werkloosheidsuitkering op de financiële prikkel tot werken. Bij de simulaties op maandbasis wijzigt
de expliciete belasting op arbeid immers niet72, waardoor de daling van de participatie-aanslagvoet
telkens terug te brengen is tot de daling van de werkloosheidsuitkering (de impliciete belasting op
arbeid daalt). Gezien de twee laagste loonniveaus onmiddellijk de minimale werkloosheidsuitkering
(de forfaitaire uitkering) ontvangen en hun uitkering niet verder daalt over de beschouwde fases
van de werkloosheid, blijft hun participatie-aanslagvoet constant.
Het resultaat in de grafiek hieronder heeft een zeer gelijkaardig profiel als de resultaten van de
simulatie op de lange termijn. De verklaring van de verschillen in de participatie-aanslagvoet tussen
de loonniveaus alsook de evolutie over de verschillende fases van de werkloosheid werd reeds
uitvoerig besproken in deel 2.4.2.1.
Het feit dat er geen bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van de werkloosheidsuitkering voor een
alleenstaande heeft voor gevolg dat de impliciete belasting op arbeid wat hoger wordt (de
ontvangen uitkering is immers gelijk aan de bruto-uitkering) wat werken iets minder aantrekkelijker
maakt. De simulaties die rekening houden met de bedrijfsvoorheffing (zie bijlage 4.7), resulteren in
elk van de beschouwde gevallen in een lagere participatie-aanslagvoet.
Grafiek 44 - Evolutie van ‘korte termijn’ participatie-aanslagvoet1, 2
(In %, simulatie voor het laatste kwartaal van 2019 voor een alleenstaande)

Bronnen: FOD Financiën, NAR, Practicali, RSZ administratieve instructies 2019-Q4, Statbel, berekeningen NBB.
1 Berekening op basis van de bedrijfsvoorheffing. Het laatste verdiende loon en het loon bij een nieuwe job zijn telkens
gelijk aan het geselecteerde loonniveau.
2 Periode 1 – fase 1 correspondeert met het begin van de degressiviteit, Periode 1 – fase 3 reflecteert de
werkloosheidsuitkering na één jaar werkloosheid. De forfaitaire uitkering stemt overeen met derde vergoedingsfase
waarin elke uitkeringsgerechtigde werkloze uiteindelijk terecht komt.

71 https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t67
72 Het netto maandloon blijft voor elk van de typegevallen immers gelijk in de beschouwde fases van de werkloosheid.
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2.4.3.

Expliciete belasting van arbeid: de rol van de werkbonus en de taxshift

De analyse van de participatie-aanslagvoet in deel 2.4.2 toont het belang aan van de sociale en
fiscale werkbonus om werken aantrekkelijker te maken voor de laagste lonen. Deze twee
elementen zorgen er immers voor dat de expliciet belastingdruk op arbeid voor deze loonniveaus
beduidend lager komt te liggen, waardoor het netto-inkomen uit werken stijgt en het verschil met
een uitkering hoger wordt.
De sociale werkbonus is een vermindering van de sociale bijdragen die werknemers dienen te
betalen op hun brutoloon (nl. 13,07 %). Voor de allerlaagste lonen, namelijk een bruto maandloon
tot ongeveer € 1.500, zorgt de werkbonus ervoor dat er géén werknemersbijdragen moeten
worden betaald op het brutoloon. De vermindering neemt vervolgens geleidelijk af naarmate het
brutoloon stijgt en is niet langer van toepassing eens het bruto maandloon het refertemaandloon
overschrijdt. Dit was in 2019 gelijk aan €2.561 per maand.
Gezien de personenbelasting op het inkomen wordt berekend op het bruto belastbaar loon,
namelijk het verschil tussen het brutoloon en de betaalde sociale bijdragen door de werknemer,
werd ook een fiscale werkbonus ingevoerd. Deze moet het perverse effect vermijden dat het
hogere nettoloon, dankzij de sociale werkbonus, zou worden weg belast door de progressiviteit van
de personenbelasting. De fiscale werkbonus is een belastingkrediet dat overeenstemt met een
bepaald percentage van de sociale werkbonus.
Grafiek 45 - De impact van de sociale en fiscale werkbonus1
(In % van het bruto maandloon, 2019, voor een alleenstaande)

Bronnen: FOD Financiën, NAR, RSZ administratieve instructies 2019, Statbel, berekeningen NBB.
1 Ex ante berekeningen in functie van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en op basis van de voorschotten voor de
bijzondere sociale bijdragen.

Zoals aangetoond in Decoster et al. (2019) heeft de introductie van de sociale en fiscale werkbonus
werken duidelijk aantrekkelijker gemaakt voor de laagste loondecielen. Volgens hun berekeningen
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daalde de participatie-aanslagvoet73 voor de laagste lonen significant tussen 1999 en 2007 (-8,2 %
voor het laagste loondeciel).
Daartegenover staat echter wel dat de impact van de werkbonus, door de in het systeem voorziene
afbouw, vrij snel verdwijnt naarmate het brutoloon toeneemt. Meer zelfs bij wat algemeen wordt
beschouwd als de grens voor de lagere loon (nl. 67 % van het brutoloon) is de impact van de sociale
en fiscale werkbonus al zeer beperkt. Ze is zelfs volledig verdwenen als het loon stijgt tot het
gemiddelde brutoloon voor een laaggeschoolde. Dit kan aanleiding geven tot een lage loon- of
promotieval. Wat betekent dat het voor de laagste lonen minder aantrekkelijker wordt om
promotie te maken en een hoger brutoloon te verdienen omdat ze hierdoor de gunstige (para)fiscale behandeling die de werkbonus met zich meebrengt kunnen verliezen. Dit kan er voor zorgen
dat de toename van het brutoloon geheel of gedeeltelijk wordt weg belast. Het onderzoek van
Decoster et al. (2019) kijkt eveneens naar de marginale aanslagvoet van arbeid, wat de financiële
incentive meet om het inkomen te verhogen als men al aan het werk is. Na de invoering van de
werkbonus steeg de marginale aanslagvoet substantieel voor de laagste twee loondecielen
(respectievelijk +10,8 % en +9,6 %). Het is, met andere woorden, voor de laagste lonen weldegelijk
minder aantrekkelijker geworden om promotie te maken.
Samengevat, bevordert de werkbonus de financiële prikkel om aan het werk te gaan voor de lage
lonen maar verhoogt ze het risico dat men in laagbetaalde jobs blijft hangen. Bovendien wordt door
de Decoster et al. (2019) opgemerkt dat de invoering van de werkbonus gepaard ging met een
belangrijke budgettaire kost.
Ook de maatregelen genomen op het vlak van de personenbelasting in het kader van de taxshift
2016-2020 hadden als doel om werken, in het bijzonder voor de lagere lonen, aantrekkelijker te
maken.
Ten eerste, werden de belastingtarieven en -schalen herzien. Het inkomen dat wordt belast in de
25 %-schijf werd, over de voorbije jaren, gradueel verhoogd74. Hierdoor werd het inkomen dat in
de 30 %-schijf werd belast beperkt en sinds het aanslagjaar 2019 is het 30 %-tarief zelf volledig
verdwenen (het is opgenomen in de 25 %-schijf). Ook de ondergrens van de hoogste belastingschijf
(belast aan 45 %) werd verhoogd. Deze aanpassingen hebben voor gevolg dat een groter deel van
het inkomen aan een lager belastingtarief wordt belast.
Ook het systeem voor de aftrek van de forfaitaire beroepskosten werd grondig hervormd. Ze werd
sterk vereenvoudigd door nog slechts één tarief toe te passen en daarenboven werd ook het
maximumbedrag dat kan worden afgetrokken fors verhoogd75. De belastingvrije som76 werd op
haar beurt in verschillende etappes herzien. Naast de verhoging van de belastingvrije som werd in
het aanslagjaar 2019 de inkomensgrens voor de lage lonen die in aanmerking komen voor een
bijkomende verhoging van de belastingvrije som substantieel verhoogd. Sinds het aanslagjaar 2020
geldt er een uniforme belastingvrije som die bovendien nogmaals werd verhoogd77, de bijkomende
verhoging voor lage inkomens werd daarentegen afgeschaft. Deze elementen dragen er toe bij dat
een minder groot deel van het inkomen wordt belast.
Tot slot werd ook het percentage van de fiscale werkbonus verhoogd. Vóór de taxshift bedroeg dit
percentage 17,81 %, in 2016 werd dit opgetrokken naar 28,03 % en in 2019 werd ze nogmaals

73 Berekend voor een werkloosheidsuitkering en gebaseerd op de SILC 2015 dataset.
74 Evolutie bovengrens 25 %-schijf: € 8.710 in aanslagjaar 2016, €10.860 in aanslagjaar 2017, € 11.070 euro in
aanslagjaar 2018 en € 12.990 in aanslagjaar 2019.
75 De maximale aftrek voor de forfaitaire beroepskosten steeg van € 4.090 in het aanslagjaar 2016 naar € 4.720 in
aanslagjaar 2019.
76 Het gedeelte van het inkomen dat wordt vrijgesteld van personenbelasting.
77 De maximale belastingvrije som bedroeg € 7.730 (inclusief verhoging lage inkomens van 300 euro) in het aanslagjaar
2019. De uniforme belastingvrije som in het aanslagjaar 2020 bedroeg € 8.860.
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verhoogd tot 33,14 %. De toename van dit percentage zorgt ervoor dat het belastingkrediet dat kan
worden afgetrokken van de om te slane belasting groter wordt, waardoor het netto-inkomen stijgt.
Grafiek 46 - Evolutie van de fiscale werkbonus als gevolg van de taxshift 2016-20201
(Verhoging van het netto maandloon in euro, 20191 voor een alleenstaande)

Bronnen: FOD Financiën, NAR, Practicali, RSZ administratieve instructies 2019, Statbel, berekeningen NBB.
1 De verschillende percentages werden toegepast op de berekening van de sociale werkbonus zoals ze van toepassing
was in 2019.

De hierboven toegelichte hervormingen van de personenbelasting in het kader van de taxshift
2016-2020 hebben ervoor gezorgd dat de expliciete belastingdruk op arbeid de voorbije jaren is
afgenomen. Decoster et al. (2019) schat dat de gemiddelde participatie-aanslagvoet tussen 2014
en 2020 is gedaald . Zoals beoogd in de hervorming is het effect het meest uitgesproken voor de
laagste loondecielen. De participatie-aanslagvoet zou voor de twee laagste loondecielen tussen
2014 en 2020 dalen met respectievelijk 7,8 % en 4,6 %. Met andere woorden, de taxshift 2016-2020
heeft er toe bijgedragen dat het verschil tussen het netto-inkomen bij werken en niet werken groter
is geworden, wat zeker voor de laagste lonen de financiële incentive tot werken heeft versterkt.

2.4.4.

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

Het systeem van de werkloosheidsuitkeringen in België werd in de loop van 2012 hervormd met als
doel te komen tot een versterkte degressiviteit. Dit werd bereikt door, enerzijds, de
vervangingsratio van de uitkering aan de start van de werkloosheidsperiode te verhogen78 en,
anderzijds, voor alle werklozen na verloop van tijd een daling van de uitkering te voorzien tot de
forfaitaire uitkering.
Concreet kan de berekening van de werkloosheidsuitkering worden uitgesplitst in drie
vergoedingsperiodes79. De eerste vergoedingsperiode stemt overeen met het eerste jaar van de
werkloosheid en wordt opgesplitst in drie fases: in fase 1 bedraagt de vervangingsratio 65 % van
het (geplafonneerd) brutoloon80, in fase 2 daalt de vervangingsratio tot 60 %. In fase 3 blijft de
78 De vervangingsratio voor de eerste drie maanden werkloosheid steeg van 60 % naar 65 %.
79 Zie ook https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t67 voor verdere toelichting per gezinstoestand en de meest

recentste bedragen.
80 Het brutoloon waarop de uitkering wordt berekend wordt echter wel begrensd tot een bepaald plafond.
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vervangingsratio 60 % bedragen maar daalt het geplafonneerd brutoloon waarop de uitkering
wordt berekend. Merk op dat mensen met een brutoloon dat lager is dan het bodembrutoloon (nl.
het maandloon dat overeenstemt met de minimale daguitkering) meteen de minimale
werkloosheidsuitkering zullen ontvangen, dat overeenstemt met de forfaitaire uitkering, en waar
de degressiviteit niet van toepassing is81.
De duur van de tweede vergoedingsperiode hangt af van het aantal jaren dat de werkloze voordien
aan het werk was. Ze bedraagt minimaal twee maanden en kan oplopen tot drie jaar in functie
beroepservaring. Per jaar beroepservaring (begrensd tot 17 jaar) wordt de tweede
vergoedingsperiode met twee maanden verlengd. Tijdens fase 2A, die op elke werkloze van
toepassing is, daalt zowel de vervangingsratio (naar 55 % voor een alleenstaande82) alsook het
geplafonneerd brutoloon. Dit blijft ongewijzigd tijdens fase 2B, maar de duurtijd van deze fase zal
afhangen van het aantal jaren dat de werkloze heeft gewerkt en kan maximaal 10 maanden
bedragen83. Ook de volgende fases in de tweede vergoedingsperiode hangen af van het aantal
gewerkte jaren. Samengevat neemt over de loop van maximaal twee jaar de uitkering trapsgewijs
af, met name elke zes maand, met 20 % van het verschil tussen het bedrag van de uitkering in fase
2A en de forfaitaire uitkering84.
Tot slot komt een langdurige werkloze, na minimaal 14 maanden of maximaal vier jaar, terecht in
de derde vergoedingsperiode waarbij de uitkering zakt tot een forfaitair bedrag dat niet langer
afhankelijk is van het (geplafonneerd) brutoloon maar dat wel varieert in functie van de
gezinstoestand.

81 Met uitzondering voor de samenwonenden zonder gezinslast waar ook de minimale uitkering per fase daalt.
82 De vervangingsratio varieert vanaf deze fase afhankelijk van de gezinstoestand, ook de loongrens waar naartoe wordt

gerefereerd wordt afhankelijk van de gezinstoestand.
83 Een persoon die drie jaar aan het werk was voor hij werkloos werd, kan twee maanden genieten van fase 2A en zes

maanden van fase 2B. Na 20 maanden (12 maanden vergoedingsperiode 1 + 8 maanden vergoedingsperiode 2) heeft
deze persoon enkel nog recht op de forfaitaire uitkering.
84 Een persoon die vijftien jaar aan het werk was voor hij werkloos werd kan twee maanden genieten van fase 2A, tien
maanden van fase 2B en zal vervolgens nog 20 maanden in vergoedingsperiode twee zitten waar na elke zes maand
de uitkering kleiner wordt. Na 44 maanden (12 maanden vergoedingsperiode 1 + 32 maanden vergoedingsperiode 2)
heeft deze persoon enkel nog recht op de forfaitaire uitkering.
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Grafiek 47 - De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

Bron: RVA.
BV staat voor beroepservaring.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de degressiviteit niet langer van toepassing is. Dit is met
name zo wanneer de werkloze een beroepservaring heeft van minimaal 25 jaar, 55 jaar is geworden
of voor minstens 33 % arbeidsongeschikt werd bevonden. In deze gevallen wordt het bedrag van
de uitkering bevroren op het bedrag in de tweede vergoedingsperiode.
In het kader van de COVID-19 crisis heeft de federale regering beslist om de degressiviteit van de
werkloosheidsuitkering tijdelijk te bevriezen op de vergoedingsfase waarin de werkloze zat op
1 april 2020.
Zoals de simulaties van de participatie-aanslagvoet hierboven hebben aangetoond, draagt de
degressiviteit van de werkloosheidsuitkering ertoe bij dat werken, naarmate de duur van de
werkloosheid langer wordt, financieel aantrekkelijker wordt (zie grafiek 43). Desalniettemin blijft
de impliciete belasting op arbeid, zelfs als de werkloosheidsuitkering is gedaald tot het forfait, een
belangrijk aandeel hebben in de hoogte van de participatie-aanslagvoet. Op basis hiervan zou men
tot de conclusie kunnen komen dat een verdere of een versnelde daling van de
werkloosheidsuitkering de incentive tot werken kan verhogen. Er moet bij dergelijke beslissingen
echter rekening worden gehouden met een bredere context dan de loutere statische analyse van
de participatie-aanslagvoet.
Elk systeem van werkloosheidsverzekering staat voor een belangrijke trade-off tussen, enerzijds,
een uitkering die voldoende hoog zijn om, in het geval van jobverlies, een adequaat
vervangingsinkomen te bieden maar, anderzijds, moet over worden gewaakt dat de uitkering de
incentive om werk te zoeken niet aantast. Hiermee rekening houdend, is van belang aan te stippen
dat de forfaitaire werkloosheidsuitkering voor een alleenstaande werkloze in België in het huidige
systeem onder de armoedegrens ligt.
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Grafiek 48 - Het netto maandinkomen bij bepaalde uitkeringen 1 versus de armoedegrens2
(In euro, 2019 voor een alleenstaande)

Bronnen: Armoedebestrijding.be, RVA, Statbel.
1 De uitkeringen zoals ze van toepassing warentussen 1 september 2019 en 1 maart 2020.
2 De armoedegrens die in aanmerking werd genomen is 60 % van het mediaan beschikbaar inkomen.
3 De
netto werkloosheidsuitkeringen voor een alleenstaande stemmen overeen met de bruto
werkloosheidsuitkeringen. Bij alleenstaanden wordt er in principe géén bedrijfsvoorheffing afgehouden van de
uitkering (zie supra).

Daarnaast moet worden opgemerkt dat de efficiëntie van de degressiviteit van de
werkloosheidsuitkering door sommigen in vraag wordt gesteld. Binnen dit kader heeft de FOD
WASO aan de OESO gevraagd om te onderzoeken wat het effect is van de verstrekte degressiviteit
op de duur van de werkloosheid.

2.4.5.

Evolutie participatie-aanslagvoet over de tijd en internationale vergelijking

Uit onderzoek van Decoster et al. (2019) volgt dat de gemiddelde participatie-aanslagvoet over de
loop van de voorbije decennia is afgenomen85. De hervormingen van het belasting- en
uitkeringssysteem86 in België hebben sinds 1999 werken financieel aantrekkelijker gemaakt, en dat
in het bijzonder voor het laagste loondeciel. Zo waren de hervormingen van de personenbelasting
in de periode 1999-2007, met de introductie van de sociale en fiscale werkbonus, en in de periode
2014-2020 van groot belang om de incentive tot werken te verhogen voor de laagste lonen.
Op basis van de gegevens van de OESO, waaronder de studie van de OESO (2020) over de
laaggeschoolden in België87, kan eveneens worden vastgesteld dat de participatie-aanslagvoet in
België voor een alleenstaande zonder gezinslast met een laag loon (67 % van het gemiddelde loon)
de voorbije jaren is afgenomen. Ze is in het eerste jaar van de werkloosheid echter wel nog altijd
beduidend hoger dan in de drie buurlanden. Naarmate de periode van de werkloosheid aanhoudt

85 De gemiddelde participatie-aanslagvoet bedroeg volgens hun schattingen 73,2 % in 1992 en daalde tot 68,1 % in

2020.
86 De auteurs verwijzen in het bijzonder naar de hervorming van de personenbelasting in de periode 1999-2007 en in

de periode 2014-2020.
87 Zie hoofdstuk 4.2.3 in http://www.oecd.org/belgium/the-future-for-low-educated-workers-in-belgium-0140a728-

en.htm.
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en de uitkering richting de forfaitaire uitkering daalt worden de verschillen met de buurlanden wel
kleiner.

2.4.6.

De limieten van ‘make work pay’-oefeningen en de niet-financiële aspecten bij
de toegang tot werkgelegenheid

De toegang tot de werkgelegenheid van laaggeschoolden is niet alleen een probleem van financiële
stimuli of van veel te weinig kansen op werk. Hoewel economen zich vaak concentreren op de
financiële stimuli om het gedrag van individuen ten opzichte van werkaanbod te verklaren, moet
worden erkend dat zeer veel andere factoren de beslissing om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
en te werken, beïnvloeden.
De gezinssituatie, met name de aanwezigheid van jonge kinderen of van afhankelijke oudere
familieleden, kan de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt afremmen indien er geen geschikte en
betaalbare opvangmogelijkheid voorhanden is. Zoals in dit verslag reeds werd aangetoond (zie
Hoofdstuk 1), bestaat er een verband tussen gezondheid en scholingsniveau en wordt voor
laaggeschoolden gemiddeld genomen een minder goede gezondheid opgetekend dan voor
hogergeschoolden. Het zijn net personen met een minder goede gezondheid die minder aan de
arbeidsmarkt zullen deelnemen. Ook culturele factoren kunnen een rol spelen. De waarde die
wordt gehecht aan de financiële onafhankelijkheid door werk, met name voor vrouwen, is met de
tijd veranderd in zowel de westerse samenlevingen als onder immigranten. Het HRW-verslag van
201988 bevat meer informatie over de verschillende factoren die een impact hebben op de
beslissing om aan de arbeidsmarkt deel te nemen.
Het scholingsniveau heeft ook een invloed op de risicoaversie, de mate van geduld en mogelijk het
vermogen om plannen te maken voor de toekomst. Terwijl de risicoaversie afneemt met het
inkomensniveau, zou het scholingsniveau een minder eenduidige impact kunnen hebben. Een
hoger scholingsniveau kan resulteren in een hogere risicoaversie, maar voor de hogere
scholingsniveaus weegt het inkomenseffect zwaarder door, zodat de zeer hooggeschoolden een
lagere risicoaversie zullen hebben.
Verder kijken dan statische vergelijkingen (het niveau van de sociale uitkeringen van vandaag
vergelijken met het potentiële loon) en beter rekening houden met het dynamische aspect van
bepaalde keuzes (een betaalde activiteit aanvaarden kan opportuniteiten voor de toekomst
creëren) zijn een uitdaging voor de economische modellering (zie 2.4.1 ).
Zelfs al blijft het bij een statische vergelijking, dan nog moet er idealiter worden rekening gehouden
met de (niet-) financiële voordelen (of nadelen) van de activiteit. Zo moeten bepaalde rechten die
voortvloeien uit een situatie van werkloosheid of inactiviteit in aanmerking worden genomen als
ze verdwijnen bij een werkhervatting (sociaal tarief voor openbaar vervoer, medische kosten,
communicatiekosten, kosten voor kinderopvang, enzovoort). De geldelijke waardering van deze
voordelen is echter niet eenvoudig, vooral omdat personen er niet noodzakelijk een beroep op
doen, ook al hebben ze er recht op (‘non take-up’).

Kader 2 - Non take-up van sociale uitkeringen en voordelen
Wanneer een gezin of persoon aan de voorwaarden voor een uitkering of sociale voordelen
voldoet, maar die in werkelijkheid niet ontvangt of aanvraagt, spreekt men van ‘non take-up’.
Er zijn verschillende redenen om geen beroep te doen op die voordelen. Een persoon kan
bijvoorbeeld de stap zetten om zich in te schrijven voor een werkloosheidsuitkering of om
88 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (2020), Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie, Brussel,

Januari.
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bijstand te vragen stigmatiserend of moreel niet acceptabel vinden (subjectieve barrières). De
non take-up kan ook voortkomen uit een conceptueel probleem in het socialezekerheidsstelsel.
Een non take-up kan erop wijzen dat het sociale beleid weinig transparant is, te complex of dat
er te weinig bekendheid aan wordt gegeven. Dit vormen directe obstakels die de subjectieve
barrières kunnen versterken.
Als er te weinig beroep wordt gedaan op de sociale bijstand, dan wordt de goede werking ervan
verstoord doordat de doelgroepen worden verhinderd om effectief voordeel te halen uit de
steun waarop ze recht hebben. Dit kan de efficiëntie van het systeem ondermijnen, bijvoorbeeld
wanneer de doelstellingen voor armoedebestrijding deels door deze problematiek niet worden
gehaald. De non take-up kan ernstige gevolgen hebben, met name wanneer die een impact heeft
op de behandeling van medische problemen die dan chronisch kunnen worden of betrekking
heeft op de scholing van kinderen, wat een sleutelelement van de sociale mobiliteit is.
De mate van non take-up is over het algemeen niet gemakkelijk in te schatten. Volgens bepaalde
onderzoeken (Bouckaert en Schokkaert (2011), Greskovics (2020)), zou de non take-up van
sociale bijstand in België ongeveer 75 % kunnen bedragen. Voor Portugal en Frankrijk wordt een
vergelijkbaar percentage opgetekend, terwijl die voor Nederland op 50 % wordt geraamd. De
hoge percentages zouden vragen kunnen opwekken over de gebruikte methodologie en/of
gegevens.
Om de omvang van dit probleem en de bepalende factoren ervan voor België beter te evalueren,
startte de FOD Sociale Zekerheid, samen met universitaire experten, een denkproces op over de
non take-up (het TAKE-project in samenwerking met de UA en de KULeuven).
De benadering die in België wordt gevolgd om de non take-up te bestrijden bestond er vooral in
om de toekenning van rechten meer te automatiseren, met name dankzij de koppeling van
verschillende databanken via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De automatisering van de toekenning van de rechten kan de kosten van de
informatieverzameling en het administratieve proces verlagen, de ervaren stigmatisering doen
afnemen, de administratieve fouten verminderen en zou het ook mogelijk moeten kunnen
maken dat maatschappelijk werkers meer van hun werktijd kunnen besteden aan de bijstand aan
families en personen dan aan administratief werk (Goedemé, 2020). De automatisering kan
echter ook risico’s inhouden, met name voor de bescherming van de privacy, omdat het
aanleiding zou kunnen geven tot minder contacten tussen de maatschappelijk werkers en de
begunstigden, die tot minder kansen leiden om andere behoeften of problemen in het licht te
stellen. Als de automatisering op een verkeerde manier verloopt, kan ze administratieve
problemen veroorzaken die potentieel moeilijk te detecteren en recht te zetten zijn.
De non take-up kan ook worden verminderd dankzij een ‘outreachingbeleid’, waarbij de
overheidsdiensten proactief te werk gaan en de potentieel begunstigden zelf benaderen, in
plaats van de aanvragen van de personen zelf af te wachten (Van Lancker et al., 2020).
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3. ARBEIDSBEMIDDELING VAN LAAGGESCHOOLDEN: ERVARINGEN OP HET TERREIN89
3.1. Profiling, een instrument om de dienstverlening aan werkzoekenden te
optimaliseren
3.1.1.

Inleiding: methoden om een baan te zoeken en scholingsniveau

Het niveau van het initieel onderwijs (diploma) en de kwalificatie zijn twee essentiële criteria die
bepalen hoe snel men werk vindt.
In hun zoektocht naar werk passen mensen diverse methoden toe. De enquêtes naar de
arbeidskrachten bieden daar een overzicht van. Zowel de actieve methoden (spontaan solliciteren,
werkbeurzen bezoeken, enz.) als de passieve methoden (wachten tot men opgeroepen wordt door
een dienst voor arbeidsbemiddeling of tot wanneer er een examen wordt georganiseerd, enz.)
worden geïnventariseerd.
Het zijn meestal de werklozen (volgens de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAB)) die werk zoeken, hoewel ook een zeker percentage van de werkenden van baan wil
veranderen (ongeveer 5 % van de werkenden gaf in 2018 te kennen actief ander werk te zoeken),
en aldus met niet-werkende werkzoekenden kan concurreren. Dat percentage is sterk
conjunctuurgebonden: het aandeel van de werkenden die een andere baan zoeken, daalt tijdens
een recessie omdat er dan minder vacatures zijn en mensen de voorkeur geven aan de
zekerheid/stabiliteit van hun huidige baan.
Hieronder volgen enkel de resultaten voor de IAB-werkzoekenden. Eén en dezelfde persoon kan
tegelijkertijd meerdere zoekmethoden toepassen.
Tabel 33 - Voornaamste methoden die werkzoekenden toepassen om een baan te vinden
(België, 20-64-jarigen, in %, 2018)

Contacten met een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling
(ACTIRIS, ADG, FOREM, VDAB)

Gemiddelde

Laaggeschoolden

Hooggeschoolden

68,6

69,8

60,8

Raadpleging van aankondigingen via een krant, de website, enz.
Contacten met een uitzendkantoor, wervingsbureau of
selectiebureau

55,7

42,7

69,6

45,2

44,5

41,0

Persoonlijke relaties inschakelen zoals vrienden, familie, enz.
Rechtstreeks contact opnemen met de werkgevers of een
werkbeurs bezoeken

36,3

35,9

37,7

31,7

29,2

36,1

Een advertentie plaatsen of reageren op een advertentie
Deelnemen aan een test, een rekruteringsexamen, een
sollicitatiegesprek

16,2

12,7

22,1

9,1

8,4

8,2

Bron: Eurostat.

89 Dit deel van het Verslag is gebaseerd op de gedachtewisselingen in de werkgroep ‘Arbeidsbemiddeling Low-skilled’,

die arbeidsbemiddelaars van zowel de overheid als de private sector omvat. Dat zijn, voor Actiris, Sofia Vergara en
Kaltouma Issaka, voor ADG Christiane Lentz, voor Federgon Paul Verschueren en Arnaud LeGrelle, voor FOREM
Françoise Lodomez, Paul-Louis Colon en Michaël Raponi, voor RANDSTAD Sabine Lambrichts, en voor de VDAB Kris
Deckers en Veerle Desutter. De RVA (Marjorie Lestienne, Chloé Loyen, Nathalie Nuyts) had een statuut van
waarnemer. Wij danken ook Ludo Struyven van het HIVA.
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In België blijven de contacten met de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling voor alle groepen
de voornaamste methode om werk te zoeken. Dat kanaal wordt meer gebruikt door de
laaggeschoolden (70 % van de laaggeschoolden maakt er gebruik van, tegen 61 % van de
hooggeschoolden). Wat de overige kanalen betreft, treden de grootste verschillen op bij het
raadplegen van aankondigingen, bij het reageren op een advertentie of bij het rechtstreeks contact
opnemen met de werkgevers (drie methoden die vaker worden toegepast door de zeer
hooggeschoolden). Zijn netwerk inschakelen om een baan te vinden, komt ongeveer even vaak voor
bij de laag- als bij de hooggeschoolden (36 tegen 38 %, maar met verschillende netwerken). De
lagergeschoolden richten zich tijdens hun zoektocht ook vaker tot uitzendkantoren. Deze laatste
zijn historisch beschouwd een veel gebruikt rekruteringskanaal voor arbeiders. Op dit ogenblik zijn
vrijwel 60 % van de uitzendkrachten arbeiders en 40 % bedienden.
Digitale kanalen worden ook steeds vaker aangewend in België, naast de traditionele kanalen. Zo
blijkt uit de studie van Randstad (2019) dat meer dan een derde van de werkzoekenden in België
Google gebruikt om werk te zoeken, en dat bijna één op vier van hen gebruikmaakt van sociale
netwerken als Facebook of LinkedIn.
Het is derhalve belangrijk dat de diensten voor arbeidsbemiddeling aangepast zijn aan de behoeften
van deze verschillende doelgroepen. Als men ervan uitgaat dat de reacties op de in de pers of op
de website verschenen aankondigingen een goede zoekmethode zijn, zullen bijvoorbeeld
initiatieven moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de groepen die op dit ogenblik
minder gebruik maken van die kanalen, er in de toekomst ook een ruimer beroep op gaan doen.

3.1.2.

Doelstellingen en soorten van profiling

Het principe ‘profiling’ komt erop neer de groepen werkzoekenden in te delen zodat ieder ‘profiel’
(beschouwd als een homogeen geheel) een aangepaste dienstverlening krijgt.
Dat principe kan worden gerechtvaardigd zowel uit efficiëntieoverwegingen (het behalen van de
beste resultaten rekening houdend met de middelen) als op rechtvaardigheidsgronden
(dienstverlening voor hen die er het meeste nood aan hebben).
Door het aanbod van de dienst voor arbeidsbemiddeling aan te passen aan het profiel van de
werkzoekende zouden de middelen worden geoptimaliseerd. De werkzoekenden die, zoals blijkt
uit de ervaring op basis waarvan het model is gekalibreerd, snel een baan zullen vinden die
overeenstemt met hun profiel, hebben slechts minimale begeleiding nodig. De personen met een
minder gunstig profiel, daarentegen, moeten meer kunnen rekenen op de diensten voor
arbeidsbemiddeling.
Deze voor de diensten geldende principes van gezond bestuur en degelijke organisatie zijn niet
nieuw. De principes van profiling worden doorgaans vlot aanvaard en toegepast, ook in België. De
omvang en de aard van de middelen die moeten worden ingezet ten behoeve van de mensen die,
vanwege hun sociaal-professionele achtergrond, zo goed als geen kans hebben om terug te keren
naar de arbeidsmarkt, vereisen evenwel een bijzondere reflectie. Het indelen van een
werkzoekende bij een bepaalde groep mag nooit definitief zijn.
Werkzoekenden worden in verschillende groepen ingedeeld volgens drie methoden:
-

op basis van administratieve regels en criteria: deze methode is de uitbreiding van de
toelatingsvoorwaarden van de werkloosheidsverzekering. Om tot de werkloosheidsverzekering
te worden toegelaten, moet men immers tijdens een bepaalde periode x maanden als
loontrekkende hebben gewerkt, tot een bepaalde leeftijdscategorie behoren (arbeidsleeftijd),
in België wonen, enz.
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Zo kunnen de regels voor een profiling in het voordeel spelen van jongeren zonder ervaring,
personen die geen diploma van het hoger onderwijs hebben, of nog, van migranten van wie
geweten is dat ze in België niet vlot op de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet (HRW, 2018).
Hoewel de goedkeuring van regels voor de behandeling van werkzoekenden berust op keuzen,
zijn deze niet arbitrair maar steunen ze op criteria als gezond verstand en op beleidskeuzen.
Elke overheid eist bijvoorbeeld dat in een bepaalde tijdspanne met een werkzoekende contact
moet worden gelegd. De werkloosheidsduur speelt dus noodzakelijkerwijs een rol. Ook kan het
beleid vragen extra prioriteit te geven aan bepaalde categorieën van werkzoekenden. Zo vraagt
Europa om jongere werkzoekenden snel(ler) te benaderen. De optimalisering als dusdanig is
met die regels echter niet gewaarborgd. Die profiling op basis van administratieve criteria
wordt op de ene of andere manier door alle diensten voor arbeidsbemiddeling toegepast;
-

op basis van het advies van de adviseurs-arbeidsbemiddelaars: de adviseurarbeidsbemiddelaar die de werkzoekende begeleidt tijdens zijn zoektocht naar werk verfijnt
geleidelijk zijn inschatting van de mogelijke toetreding van de klant tot de arbeidsmarkt, niet
alleen op basis van de objectieve elementen waarover hij beschikt (geslacht, leeftijd,
professioneel verleden, vaardigheden, gezochte beroepen, gezochte activiteit, enz.), maar op
basis van meer subjectieve elementen (soft skills, communicatievaardigheid, openstaan voor
verandering, enz.).
Hoewel de rol van de adviseurs-arbeidsbemiddelaars de hoeksteen blijft om mensen te helpen
in hun zoektocht naar werk, zijn hun taken zoveel mogelijk geïnformatiseerd en
gestandaardiseerd. De adviseurs-arbeidsbemiddelaars moeten nog steeds in hoge mate zelf
oordelen en hun takenpakket blijft zeer uitgebreid, temeer daar ze steeds minder routinetaken
uitvoeren, aangezien die momenteel grotendeels geautomatiseerd verlopen.
De vaakst geuite kritiek op deze methode is de subjectieve aard van de door de dienst voor
arbeidsbemiddeling toegekende impliciete of expliciete score. Identieke werkzoekenden
kunnen, afhankelijk van de adviseur met wie ze samenwerken, uiteenlopende trajecten naar
de arbeidsmarkt afleggen.
Het feit dat de adviseurs een verschillende aanpak hanteren, wat nuttig kan zijn in het licht van
de diversiteit bij de werkzoekenden, mag niet verhinderen dat de output in zekere mate wordt
geüniformiseerd dankzij een regelmatige rapportering / evaluatie naar de hiërarchie toe, zelfs
dankzij een doordachte rotatie van de gesprekspartners die de werkzoekende ontmoet.
Net als de profiling op basis van regels, houden de diensten voor arbeidsbemiddeling die
voorzien in een persoonlijke begeleiding (met face-to-face ontmoetingen, fysiek of op afstand)
rekening met het advies van de adviseurs-arbeidsbemiddelaars en ze passen dus ook steeds dit
type van profiling toe;

-

op basis van een statistisch model: statistische profiling-modellen worden sinds de jaren
negentig gebruikt in, met name, de Verenigde Staten, en sinds de jaren 2000 in Nederland,
Denemarken en in Frankrijk.
De vaststelling dat het werkgelegenheidsbeleid weinig vat had op de langdurig werklozen
leidde tot de ontwikkeling van voorspellende statistische modellen die moeten aangeven wie
de personen zijn die het meeste risico lopen om in werkloosheid te verzanden. Zodra men zicht
heeft op die personen, kan men idealiter vlugger en krachtiger ingrijpen en aldus verhinderen
dat ze langdurig werkloos worden.
In tegenstelling tot profiling op basis van regels, bestaat er a priori geen keuze, behalve wat de
als score gebruikte variabele betreft. In de meeste gevallen gaat het om de kans/duur om een
baan te vinden. Op basis van de (geverifieerde) administratieve bronnen en van de verklaringen
van de klant berekent het model vervolgens een score.
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Zowel de beschikbare gegevens als de beschikbare methoden en berekeningsmiddelen hebben,
dankzij de automatisering en digitalisering, een bijzonder gunstig klimaat gecreëerd voor de
ontwikkeling van statistische profiling.
Een van de voordelen van statistische profiling zou neutraliteit kunnen zijn. Er wordt immers
uitgegaan van een identiek model voor alle werklozen van wie de score wordt berekend; er
moeten geen keuzes worden gemaakt zoals bij de administratieve regels of bij de inschattingen
van de adviseurs-arbeidsbemiddelaars. Voor een recent overzicht van de statistische profiling
in de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling in Europa, wordt verwezen naar Desiere,
Langenbucher en Struyven (2020).
Profiling kan ten slotte ook gebaseerd zijn op zelfevaluatie door de werkzoekende. Ongeacht
of er al dan niet geautomatiseerde profilingmethoden worden gehanteerd, behoudt de
werkzoekende in elk geval een initiatiefrecht ten aanzien van de middelen die hij bij de
bemiddelaars in werking stelt. Hij blijft de spil van zijn traject naar werk.

3.1.3.

Profiling in de praktijk in België

Aan de hand van de gegevens die werden verzameld door de werkgroep die zich buigt over de
bemiddeling ten behoeve van de laaggeschoolden, gaan we nu nader in op het gebruik van profiling
door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling in België.
3.1.3.1. De keuzes verschillen naargelang van de grootte van de overheidsdienst en van de
beschikbare gegevens
Zoals reeds gezegd, heeft de veralgemeende automatisering en de verspreiding van computers en
smartphones de afgelopen tien jaar voor een zeer gegevensrijke omgeving gezorgd die het, vandaag
nog meer dan in het verleden, mogelijk maakt systemen te ontwikkelen om de output te
optimaliseren. Dat geldt voor alle branches van het economisch leven en, vooral, voor de
dienstensector.
De diensten voor arbeidsbemiddeling blijven niet achter. Volgens alle overheidsdiensten (VDAB,
FOREM, Actiris en ADG) heeft profiling op dit ogenblik een aanzienlijke of vrij aanzienlijke impact
op hun organisatie. Afhankelijk van de dienst, lopen de keuzes evenwel uiteen.
De overheidsdiensten die een zeer groot aantal klanten hebben (VDAB en FOREM) verkiezen
statistische profiling. Actiris en ADG maken ook gebruik van profiling, maar dan op basis van de
adviezen van de adviseurs en op grond van administratieve regels en criteria.
Voor alle diensten vormt de bij de inschrijving meegedeelde informatie de basis voor de indeling.
De VDAB en het FOREM vullen die informatie aan met administratieve gegevens over het
professioneel traject (datum van toetreding tot de arbeidsmarkt, aantal eerdere
werkloosheidsperiodes, vroegere werkgevers, enz.). De zelf-gerapporteerde informatie zal echter
geleidelijk minder belangrijk worden. Het scholingsniveau, dat op dit ogenblik gebaseerd is op de
informatie bij de inschrijving, zal op termijn wellicht worden vervangen door een administratieve
bron, dankzij de bundeling met de databases betreffende de administraties van de
Gemeenschappen. Het is belangrijk dat die databases worden aangevuld met de erkenning van
buitenlandse diploma’s, ook voor mensen die in andere EU-landen en buiten de EU hebben
gestudeerd, en dat ze tevens informatie bevatten over de verworven vaardigheden.

Kader 3 - Een referentiemodel voor machine learning: random forest
Veeleer dan aan de hand van een klassiek econometrisch model na te gaan hoe groot de kans is
dat men meer dan x maanden werkloos zal blijven (voor de VDAB geldt als criterium een
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werkloosheidsduur van meer dan 6 maanden), hebben de VDAB en het FOREM ervoor gekozen
algoritmen voor machinaal leren (machine learning) te gebruiken, namelijk
informaticatechnieken aan de hand waarvan een grote hoeveelheid gegevens kunnen worden
geëxploiteerd.
De werkzoekenden worden niet ingedeeld op basis van een score die wordt berekend aan de
hand van een a priori gespecificeerde link tussen de endogene variabele (b.v. de kans om in
langdurige werkloosheid te verzanden) en exogene variabelen (opleidingsniveau, kwalificatie,
gewest, geslacht, professioneel verleden, enz.); het is echter op basis van een classificatiealgoritme (een beslissingsboom) dat de werklozen in homogene groepen worden ondergebracht
volgens een reeks discriminerende variabelen. Bij iedere indeling wordt de groep opgesplitst in
onderling zo verschillend mogelijke subgehelen, en binnen ieder subgeheel in zo homogeen
mogelijke groepen voor de voorspelde variabele (namelijk afstand tot de arbeidsmarkt of
werkloosheidsduur). De tweede fase, het zogeheten snoeien, bestaat erin op basis van de tijdens
de vorige fase geconstrueerde boom de optimale sub-boom te construeren.
Dergelijke bomen kunnen gemakkelijk worden geconstrueerd en ze zijn doorgaans eenvoudig te
interpreteren, maar elk op zich zijn ze weinig robuust: zodra de initiële steekproef verschillend
is, kan de beslissingsboom er potentieel helemaal anders uitzien. Het is dus mogelijk dat het
eerder verkregen algoritme helemaal niet goed werkt voor een nieuwe bevolking. De intuïtie van
de ‘random forest’-methode bestaat erin een reeks ongeveer onafhankelijke boommodellen op
te stellen, door de dataset een groot aantal keren recursief te partitioneren. Al die
classificatiebomen vormen samen een bos. Het is de aggregatie van de bomen die leidt tot de
schattingen. Op die manier is het uiteindelijke resultaat minder gevoelig voor de initiële
steekproef en levert het betere prognoseresultaten op. Die technieken worden ‘bagging’
(‘bootstrap aggregating’) genoemd, waar de random forest een variante van is.
Deze techniek van artificiële intelligentie heeft het voordeel dat er bij de modellering minder a
priori’s zijn (het zijn de gegevens die de indeling bepalen), dat de informatie van verschillende
aard kan zijn (administratieve gegevens, gegevens afkomstig van het gebruik van digitale
diensten, enz.), en dat ze beschikbaar kan zijn met een zeer verschillende frequentie (eenmalig
of jaarlijks voor sommige administratieve gegevens, dagelijks voor de gebruiksgegevens, enz.)
Het model kan ook soepel herschat worden en aldus de trendommekeer op de arbeidsmarkt
sneller capteren.
Het voornaamste nadeel is het aspect ‘black box’ ervan. De indeling moet dus worden getoetst
aan andere methoden en de indeling is moeilijker te rechtvaardigen.

3.1.3.2. Statistische profiling wordt vooral gebruikt om de werkzoekenden te onderscheiden die
geen begeleiding nodig hebben
De feedback zowel in het buitenland als in België heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat de
belanghebbenden, meer bepaald de adviseurs-arbeidsbemiddelaars, deze profilinginstrumenten
beheersen. Sommige mislukkingen (zie met name de Deense ervaring, cf. Debauche et al.) waren
toe te schrijven aan het feit dat de adviseurs-arbeidsbemiddelaars onvoldoende betrokken waren
bij het modelleren van de profiling en ze de verkregen resultaten als irrelevant beschouwden
vergeleken met hun praktijkervaring.
Ook al zijn de technieken en het gegevensvolume sterk geëvolueerd, die lessen blijven relevant.
De werkgroep heeft aangetoond dat profiling in België momenteel een beperkter bereik heeft en
vooral betrekking heeft op de eerste contacten tussen de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling
en de klant.
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De profilingtool van de VDAB ‘kans op werk’ is van recente datum (oktober 2018). De tool is
functioneel, maar de valideringsfase is nog niet afgerond. Momenteel wordt de profilingscore, die
meet hoever de klant verwijderd is van de arbeidsmarkt, noch aan de werkzoekende, noch aan de
externe partners van de VDAB meegedeeld. De validering van de exacte inhoud van de score, de
betekenis en de toegevoegde waarde ervan ten opzichte van een eenvoudig classificatierooster,
maken nog het voorwerp van studie uit.
Bij de statistische profiling van de VDAB wordt rekening gehouden met het scholingsniveau, maar
van cruciaal belang zijn ook het professioneel verleden, de werkloosheidsduur, de gezochte
beroepen, de leeftijd of het gewest waarin naar werk wordt gezocht.
Sommige gegevens zijn overigens bewust buiten beschouwing gelaten omdat ze als discriminerend
zouden kunnen worden bestempeld: het gaat daarbij met name om het geslacht, de nationaliteit
of een arbeidsbeperking. Vooral wat de buitenlandse origine betreft, is uit de voorbereidende
werkzaamheden gebleken dat het model waarin dit kenmerk voorkwam, in de meeste gevallen een
hoge score oplevert wat de afstand tot de arbeidsmarkt betreft. Dat zorgt voor een statistische
discriminatie: omdat, gemiddeld beschouwd, mensen van buitenlandse origine ver verwijderd zijn
van de arbeidsmarkt, behoort de persoon noodzakelijkerwijs tot deze categorie en zou hij intensief
moeten worden gevolgd. Volgens Desiere en Stuyven (2020) is er dus een afweging tussen precisie
en billijkheid. Die auteurs merken overigens op dat het niet in aanmerking nemen van de
buitenlandse origine het probleem niet volledig oplost omdat andere verklarende variabelen, zoals
de kennis van het Nederlands, sterk gecorreleerd zijn met de buitenlandse origine.
Het model is ook ingeperkt met de bedoeling de exogene variabelen uit te schakelen die de
eindscore slechts in beperkte mate verklaren of die er als weinig betrouwbaar voor worden
beschouwd, meer bepaald het feit in het bezit te zijn van een rijbewijs. Het model maakt evenmin
gebruik van gegevens met betrekking tot de vaardigheden, met uitzondering van de talenkennis en
van de activiteit van de klant in zijn elektronisch dossier ‘Mijn loopbaan’.
Het gebruik van de big data van de werkzoekende is een belangrijke innovatie. De VDAB bestudeert
momenteel wat de toegevoegde waarde is van deze nieuwe informatie ten opzichte van de
klassieke gegevens.
In de huidige organisatie kunnen de werkzoekenden op basis van de score (‘inschatting’) in twee
categorieën worden ondergebracht: 1) heeft geen begeleiding nodig of 2) moet persoonlijk worden
begeleid. De score, berekend voor alle bij de VDAB verplicht geregistreerde werkzoekenden, wordt
voornamelijk gebruikt om de volgorde te bepalen waarin ze door de ‘servicelijn’ zullen worden
benaderd.
De werkzoekenden met een hoge score wat ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ betreft, worden prioritair
gecontacteerd. Diegenen voor wie die afstand klein is, worden verondersteld op zelfstandige wijze
werk te kunnen zoeken (‘zelfredzaam’).
Voor de werkzoekenden die worden opgebeld voor begeleiding, kunnen tijdens het telefonisch
contact de grote obstakels voor toegang tot de arbeidsmarkt worden belicht, waarbij de
werkzoekende doorverwezen wordt naar intensieve begeleiding (niet gericht op een bepaalde
sector) of, in de meeste gevallen, naar een begeleiding door een in een bepaalde sector/
beroepengroep gespecialiseerde adviseur-arbeidsbemiddelaar. Sommige bedrijfstakken krijgen
voorrang (gezondheidszorg en onderwijs, industrie, informatica, handel, vervoer en logistiek, enz.),
met name als gevolg van de sterke vraag vanwege de werkgevers.
Los van hun score/categorie, beschikt iedere klant over de geautomatiseerde hulpmiddelen van de
VDAB, die werkaanbiedingen voorstelt, maar ook hulpmiddelen voor loopbaanbegeleiding
aanreikt. De werkzoekende kan, ook al wordt hij niet begeleid, steeds contact opnemen met de
servicelijn om specifiek advies te vragen, hij kan zich inschrijven voor workshops en
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informatiesessies of hij kan een beroep doen op een online sollicitatiecoach om zijn CV en
sollicitatiebrief te laten nalezen, of nog, een sollicitatiegesprek voor te bereiden.
De score van de statistische profiling wordt niet gebruikt in de concrete werkzaamheden rond de
begeleiding door de adviseurs-arbeidsbemiddelaars. Ze wordt evenmin gebruikt om de
klantenbestanden per arbeidsbemiddelaar samen te stellen.
Die score wordt vaak automatisch herzien. Ze kan ook te allen tijde door een adviseurarbeidsbemiddelaar worden gewijzigd. De als ‘zelfredzaam’ geclassificeerde werkzoekenden
veranderen automatisch van categorie op het ogenblik dat ze langer dan drie maanden werkloos
zijn en ze op een wachtlijst komen voor persoonlijke begeleiding. De score voor de begeleide
werkzoekenden wordt maandelijks herzien.
In een bepaald aantal gevallen kunnen de adviseurs-arbeidsbemiddelaars de categorie ‘(intensieve)
persoonlijke begeleiding' wijzigen en aangeven dat er geen begeleiding mogelijk is.
Ofschoon de statistische score nog maar in beperkte mate wordt gebruikt (volgorde van prioriteit
voor de begeleiding), worden er andere aanwendingen van gepland, onder meer de ontwikkeling
van een tool die de werkzoekende en de adviseurs alle programma’s en instrumenten van de VDAB
kan aantonen die voor die bepaalde werkzoekende nuttig zouden kunnen zijn, op basis van eerdere
begeleidingen van werkzoekenden met een vergelijkbaar profiel.
Ook het FOREM werkt aan een project van statistische profiling (momenteel in uitvoering). De
classificatie is vergelijkbaar met die van de VDAB.
De werkzoekenden worden onderverdeeld in vier groepen. De eerste groep zijn de ‘proches de
l’emploi et numériquement compétents et autonomes’ (‘zij van wie verwacht wordt dat ze snel een
baan kunnen vinden en digitaal vaardig en zelfstandig zijn’): die groep stemt overeen met de
zelfredzame groep van de VDAB. Deze personen kunnen enkel beschikken over de door het FOREM
ingezette digitale tools. De tweede groep omvat ‘les proches de l’emploi et numériquement
compétents et ayant besoin de soutien ponctuel dans leur recherche d’emploi’ (‘zij van wie
verwacht wordt dat ze snel een baan kunnen vinden, digitaal vaardig zijn en in hun zoektocht naar
werk gerichte ondersteuning nodig hebben’), namelijk de personen die recht hebben op gerichte
ondersteuning, eventueel online. De werkzoekenden uit de derde groep ‘éloignés de l’emploi
(‘éloignement à l’emploi mineur’)’ (‘verwijderd van de arbeidsmarkt (‘overbrugbare afstand tot de
arbeidsmarkt’)) kunnen onmiddellijk op persoonlijke begeleiding rekenen door een adviseurarbeidsbemiddelaar die gespecialiseerd is in een sector/beroepengroep. Ten slotte de groep ‘très
éloignés de l’emploi (ou ‘éloignement à l’emploi majeur’), (‘ver verwijderd van de arbeidsmarkt (of
‘moeilijk overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt’)) stemt in de VDAB overeen met de personen
die een intensieve persoonlijke begeleiding nodig hebben.
De indeling bij één van de vier begeleidingscategorieën hangt af van de statistische score, maar er
wordt ook rekening gehouden met de geschiktheid van de werkzoekende voor het beroep
(namelijk: beschikt de persoon over de troeven om het beroep dat hij zoekt, uit te oefenen?) en
met het feit of de persoon in kwestie tot een publiek behoort waarvoor specifieke ondersteuning
of modules bestaan (b.v. de personen die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen
voor de Europese Jongerengarantie).

3.2. Specifieke initiatieven ter ondersteuning van de laaggeschoolden
Deze
paragraaf
geeft
een
beeld
van
de
grote
verscheidenheid
aan
werkgelegenheidsbelemmeringen voor de populatie van de laaggeschoolden, met name op het
gebied van inkomen of gezondheid. De leden van de werkgroep ‘Arbeidsbemiddeling Low-skilled’
hebben verschillende initiatieven genomen om de toegang tot werk van die personen te
vergemakkelijken.
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3.2.1.

Een zeer heterogene populatie

Zoals vermeld in het eerste deel van het Verslag, vormt de populatie van de laaggeschoolden een
zeer heterogene groep, waarvan de omvang al verscheidene decennia gestaag afneemt. Niettemin
is nog altijd meer dan een vijfde van de bevolking op arbeidsleeftijd in België laaggeschoold. Daarbij
zijn er significante verschillen merkbaar tussen de gewesten: 30,1 % in Brussel en in Wallonië tegen
25,6 % in Vlaanderen.
Het secundair onderwijs niet afmaken, geeft een zeer verschillend signaal naargelang van de
leeftijd, aangezien de norm voor het minimale scholingsniveau dat vereist is om zich op de
arbeidsmarkt in te schakelen, mettertijd is veranderd. Voor wie reeds lang de schoolbanken heeft
verlaten, zijn de loopbaan en de verworven vaardigheden relevantere indicatoren. In de jonge
cohorten is het scholingsniveau daarentegen een goede indicator van het vermogen om zich in het
beroepsleven te integreren.
De groep van de niet- of laaggeschoolden onder de jongeren (20-24 jaar) bedraagt nog 14 % in ons
land, maar de verschillen tussen de gewesten zijn zeer uitgesproken: 25 % in Brussel, 8,4 % in
Vlaanderen en 21 % in Wallonië). In vergelijkbare landen wijkt dat percentage laaggeschoolden
daar niet zo sterk van af. Hoewel dat aandeel (bij de 20- tot 24-jarigen) aldus, volgens de gegevens
over de arbeidskrachten90, slechts 12 % beloopt in Frankrijk of in Finland, bedraagt het 15 % in
Zweden, 17 % in Nederland en meer dan 20 % in Duitsland en Denemarken. Dit neemt niet weg dat
de werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden in ons land zeer gering is ten opzichte van die
in Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland, terwijl hij vergelijkbaar is met die in Frankrijk of
in Finland (in die populatie van laaggeschoolde jongeren).
Het aandeel van de jongeren die niet werken en onderwijs noch opleiding volgen (NEET) onder de
15- tot 24-jarigen bedroeg in 2019 nog 9,3 % in België (12,9 % in Brussel, 7,5 % in Vlaanderen en
11,0 % in Wallonië). Het is iets lager dan in Frankrijk (10,6 %), maar ruimschoots hoger dan het
percentage in Duitsland (5,7 %) of in Nederland (4,3 %). De meeste van die NEET-jongeren zijn
laaggeschoold.
Tot de factoren die geschoolden onderscheiden van anderen, voor alle arbeidsleeftijden91 samen,
behoren onder meer het beschikbaar inkomen (en dus het armoederisico) en de
gezondheidstoestand.

90 Het alternerend leren en het niet buiten beschouwing laten van de studenten beïnvloeden die statistieken.
91 De bevolking op arbeidsleeftijd wordt in dit Verslag gedefinieerd als de 20- tot 64-jarigen. Aan de hand van de SILC-

gegevens worden de aggregaten van de personen op arbeidsleeftijd berekend voor de 18- tot 64-jarigen.
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Grafiek 49 - Inkomen en huisvesting voor de bevolking op arbeidsleeftijd, naar scholingsniveau
(in % van (De totale overeenstemmende bevolking van 18 tot 64 jaar, 2018)

Bron: SILC.
1 Eigenaars, die al dan niet een hypothecaire lening aangingen om hun aankoop te financieren.

Het inkomenspeil, met name het feit dat de betrokkene eigenaar is van zijn woning, hangt samen
met het scholingsniveau. Bijgevolg is er een verband tussen het armoederisico en het
scholingsniveau. De populatie van de laaggeschoolden ondervindt vaker sociale problemen. In de
praktijk is het ook minder gemakkelijk om persoonlijke hulp te krijgen voor iemand die
laaggeschoold is of een geringe kennis van de landstaal heeft (we denken met name aan de
nieuwkomers): het is dan moeilijker toegang te krijgen tot informatie.
In 2019 werd buitenshuis of buiten de werkplek minder op het internet gesurft via een computer
of tablet door laaggeschoolden (25-54-jarigen), namelijk door 42 % van hen, tegen 55 % voor de
middengeschoolden en 68 % voor de hooggeschoolden92 (zie ook het eerste deel van het Verslag
over de digitale vaardigheden).
De invloed van de toegang tot digitale instrumenten en van een vlot gebruik hiervan werd ook in
kaart gebracht tijdens de eerste periode van de beperkende maatregelen ten gevolge van COVID,
van maart tot mei 2020, voor de toegankelijkheid van de diensten voor arbeidsbemiddeling van
zowel de overheid als de private sector. Onder meer Federgon heeft opgemerkt dat de impact groot
was tijdens de eerste golf: “De radicale omschakeling naar een meer digitale aanpak en contacten
liggen vrij moeilijk voor sommige groepen die hierdoor minder worden bereikt. Het Corona-virus
heeft voor nogal wat kwetsbare groepen de drempel verhoogd. Online-testen zijn voor sommige
categorieën van werkzoekenden lastig. Een groot probleem is dat door de beperking van fysieke
contacten de fysieke ondersteuning en 1-op-1 begeleiding van kandidaten bij sollicitaties in
belangrijk mate is weggevallen. Dit heeft een impact op de kansen tot tewerkstelling (in het
bijzonder voor de kwetsbare groepen).”
In de SILC-gegevens beschouwen we als personen met een slechte gezondheid die welke hebben
verklaard dat hun gezondheid slecht of zeer slecht is.

92 Zie ICT usage in households and by individuals, in de context van het Europese initiatief ‘Monitoring the Digital

Economy & Society 2016-2021’.
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Grafiek 50 - Personen met een slechte gezondheid, naar diplomaniveau
(in % van de totale overeenstemmende bevolking van 18 tot 64 jaar, 2018)

Bron: SILC.

Van de personen op arbeidsleeftijd met een baan verklaart 2,5 % een slechte gezondheid te
hebben. Er is een sterke gradiënt merkbaar naargelang van het diplomaniveau, aangezien meer dan
5 % van de laaggeschoolden met een baan een wankele gezondheid heeft. Van de personen op
arbeidsleeftijd die geen baan hebben (ze zijn hetzij werkloos, hetzij inactief) heeft 15 % een slechte
gezondheid, met opnieuw een sterke gradiënt volgens het scholingsniveau. Zo verklaart bijna één
op de vijf laaggeschoolden een wankele gezondheid te hebben, tegen 11 % van de
hooggeschoolden. Een verzwakte gezondheidstoestand kan het schooltraject van het kind
belemmeren of vertragen. Een slechte gezondheid interfereert ook met de beroepsontwikkeling.
In de preventieve geneeskunde wordt steeds meer de nadruk gelegd op de ‘levensstijl’ die een
invloed kan hebben op de gezondheidstoestand. Aldus is er soms sprake van het ‘dubbele dividend’
van het rendement van scholing, niet alleen voor het inkomen maar ook voor de bewustmaking van
de impact die de persoon op zijn eigen gezondheid en die van zijn gezin kan hebben door een
gezonde levenswijze na te streven (voeding, sportbeoefening, ...)
Aan de hand van de gegevens kan geen oorzakelijk verband tussen gezondheid en scholingsniveau
worden aangetoond, maar er bestaat een sterke correlatie. Het verband tussen gezondheid en
inkomen is ook uitvoerig beschreven in de literatuur (zie Chetty et al. (2016) voor de VS, of Decoster
et al. (2020) voor de Belgische gegevens). Zelfs in de geavanceerde economieën met een
kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg, zoals België, hebben de personen
met de hoogste opleiding/een hoog inkomen een aanzienlijk langere levensverwachting dan de
personen met een laag scholingsniveau/een laag inkomen.

3.2.2.

In de werkgroep voorgestelde programma’s

De analyse van Card, Kluve en Weber over de efficiëntie van een actief arbeidsmarktbeleid, die in
2010 is verschenen in het tijdschrift The Economic Journal en die nog steeds als referentie geldt, is
gebaseerd op meer dan 50 empirische studies waarin dat beleid wordt beoordeeld. De omschreven
beoordelingen waren zeer uiteenlopend, zowel op het vlak van de variabelen-doelstellingen (de
uitstroom uit de werkloosheid verhogen, de werkgelegenheidsgraad optrekken, het effect op de
lonen, enz.) als van hun methodologie, gegevensbronnen, enz.
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De auteurs trekken vier grote conclusies. Ten eerste blijken de programma’s met gesubsidieerde
banen in de overheidssector tot de minst efficiënte inzake kosten-baten te behoren. Ten tweede
zouden de programma’s gericht op bijstand bij het actief zoeken naar werk de gunstigste
beoordelingen krijgen,
met name
op korte
termijn.
Ten derde hebben
beroepsopleidingsprogramma's, in de klas of in de praktijk, geen of niet-significante resultaten op
korte termijn, maar positieve en significante effecten op langere termijn (wanneer de resultaten
twee jaar na het programma worden bekeken)93. Ten slotte vinden de auteurs geen grote
verschillen tussen de beoordelingen die werden opgemaakt via uiteenlopende methodologieën:
experimental design (dat is aan de hand van een gerandomiseerd onderzoek: de werklozen komen
al dan niet voor het programma in aanmerking op basis van een willekeurig mechanisme, waardoor
een perfect vergelijkbare controlegroep wordt verkregen), bijna experimentele beoordelingen (dat
wil zeggen op grond van een natuurlijk experiment, bijvoorbeeld een wetswijziging die een invloed
heeft op bepaalde werkzoekenden en niet op andere, waardoor indirect een controlegroep wordt
gecreëerd) of andere methoden.
Studies die ‘directe’ doelstellingen hanteren (verhoging van de werkgelegenheidsgraad, vergelijking
tussen de lonen vóór en na de maatregel), vertonen daarentegen minder gemakkelijk significante
resultaten dan op de werkloosheidsduur gebaseerde studies.
Uit hun meta-analyse blijkt ook geen verschil in effect volgens het geslacht (hun resultaten stroken
niet met het idee dat sommige programma’s bijvoorbeeld ongewild gunstiger zouden zijn voor
mannen). Aspecten zoals de leeftijd of het scholingsniveau werden niet specifiek onderzocht.
In de werkgroep konden de leden vrij kiezen tussen de naar voren gebrachte programma's, op
voorwaarde dat de focus op de lagergeschoolden werd gelegd. Hierna worden enkele innovatieve
voorstellen toegelicht.
3.2.2.1. Een initiatief voor de NEET-jongeren: ‘Coup de boost’
Dit programma van Forem is gericht op de begeleiding van jonge werkzoekenden van 18 tot 25 jaar,
die niet werken en geen opleiding of onderwijs volgen (NEET). Deze personen zijn ver van werk
verwijderd, hoofdzakelijk laaggeschoold en reeds lang inactief. Vele deelnemers waren niet meer
maatschappelijk geïntegreerd vóór hun deelname (‘sommigen kwamen vrijwel niet meer buiten
vóór ze aan het project begonnen mee te werken’).
De jongeren die in aanmerking komen voor het programma zijn:
•
•

jonge werkzoekenden die voorheen waren ingeschreven maar niet meer worden begeleid;
jongeren die geen recht hebben op, uitgesloten zijn van of gaan worden van
inschakelingsuitkeringen.

Om redenen van financiering en organisatie werd de toegang tot het programma aanvankelijk
beperkt tot de jongeren die in de gebieden rond Charleroi of Bergen wonen94. De deelnemende
jongere moet een minimale kennis van het Frans hebben.
Het gaat dus om een publiek dat vaak ‘van de radar was verdwenen’. De deelnemers werden op
vier manieren aangetrokken: ten eerste door ze systematisch op te zoeken in de databank van
Forem, daarnaast met voorlichtingssessies die werden georganiseerd via de OCMW's en de
vakbondsorganisaties, en ten slotte door een bewustmaking van de adviseurs-arbeidsbemiddelaars
die zich bezighouden met jongeren die zeer ver van werk verwijderd zijn. Daarnaast namen

93 Algemeen beschouwd geldt die bevinding ook voor andere programmatypes: in veel gevallen hebben de initiatieven

niet-significante resultaten op korte termijn, maar wordt hun invloed positief wanneer de onderzoeksperiode langer
is.
94 Het project werd onlangs uitgebreid tot de regio’s Namen, Luxemburg (sinds 2019) en Luik (vanaf 2020 ).
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sommigen aan het project deel nadat ze via andere jongeren erover waren geïnformeerd. Hun
deelname aan het project is vrijwillig.
De jongeren die van het programma profiteren, hebben doorgaans geen toereikend
scholingsniveau om een hogere studie te volgen. Van het totale aantal deelnemers was in concreto
meer dan 75 % laaggeschoold, had 21 % een diploma van het secundair onderwijs van de derde
graad en beschikte minder dan 2 % over een diploma van het hoger onderwijs.
De deelnemers hebben vaak terugkerende en aanhoudende sociale problemen (wonen,
gezondheid, zorgen voor naasten, enz.) die de ontwikkeling van een beroepsproject vertragen of
zelfs belemmeren, gekoppeld aan geringe economische middelen. Van die jongeren heeft 42 %
geen inkomen, ontvangt 19 % een leefloon en krijgt 39 % een werkloosheidsuitkering (op basis van
studie of werk).
De methodologie waarmee het programma werd opgebouwd, was geïnspireerd op die van de
reconversiecellen, dat zijn de structuren voor tijdelijke steun die door de FOREM en zijn partners
ABVV en ACV werden opgericht bij collectieve ontslagen95 (Décret du 29 janvier 2004 relatif au Plan
d’accompagnement des reconversions). Behalve op een stabiel team van vertrouwenspersonen
gedurende de hele begeleiding van de jongere, wordt ook een rechtstreeks beroep gedaan op
partners uit verschillende domeinen (vakbonden, OCMW's, instellingen die kwalificerende
opleiding verstrekken, maar ook specifieke hulp van de gezondheidspartners (AVIQ, enz.),
woonsteun, enz.).
De begeleiding is langdurig (6 maanden, eventueel eenmalig met 3 maanden te verlengen), zeer
intensief en multidisciplinair. Het activiteitenprogramma omvat steeds twee volledige dagen
collectieve animatie per week en regelmatige individuele gesprekken.
De begeleidingsmethodologie legt de nadruk op een stabiele begeleiding: het team dat de groep
jongeren volgt, bestaat altijd uit dezelfde personen en de groep jongeren voor de collectieve
activiteiten verandert evenmin. Het programma heeft niet enkel aandacht voor de inhoud
(bedrijfsbezoeken, workshops over knelpuntberoepen, CV-workshops, enz.) maar beoogt ook de
jongere weer in de maatschappij op te nemen en zelfstandig te maken door, enerzijds, een geest
van solidariteit tussen de deelnemers van eenzelfde groep te creëren en, anderzijds, een
vertrouwensband met de begeleiders te scheppen, waarbij ook wordt getracht de individuele
belemmeringen weg te nemen die in de gesprekken en bij de analyse van het dossier aan het licht
werden gebracht. Die oplossingen zijn er met name op gericht de jongere in contact brengen met
de bevoegde overheidsdiensten voor huisvesting, gezondheidszorg, enz., teneinde de zeer
uiteenlopende problemen op te lossen die de jongere tijd ontnemen om een baan te zoeken of met
succes een kwalificerende opleiding te volgen.
De managers van het project hebben beklemtoond dat het belangrijk is om niet alleen het
zelfvertrouwen van de jongere te herstellen maar ook zijn vertrouwen in de verschillende
overheidsdiensten en gesprekspartners van het sociaal-economische weefsel (opdracht voor de
arbeidsvoorziening, de ondernemingen, de vakbonden, de opleiders, enz.). Volgens Forem komen
het begeleidingsprogramma en de daarvoor gehanteerde methode dus tegemoet aan zowel de
externe (met betrekking tot de persoonlijke situatie van de jongere) als de interne (in verband met
de vaardigheden en de houding van de jongere) demobilisatiefactoren. Het verschaft de
deelnemers ook de nodige elementen om zelfstandig de verwezenlijking van hun beroepsproject
voort te zetten zodra de begeleiding afgelopen is.

95 Zie het HRW-verslag over de herstructureringen, 2011.
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Uit de cijfergegevens blijkt dat 70 % van de jongeren na het einde van de begeleiding verder op de
arbeidsmarkt wordt ingeschakeld, wat betekent dat ze nog steeds aan het werk zijn of een
kwalificerende opleiding volgen96.
Dit programma levert dus goede resultaten op, voor een moeilijk te bereiken publiek. Het aantal
deelnemers is echter zeer beperkt, aangezien er sinds september 2016, de maand waarin het
project van start ging, 372 jongeren gebruik van maakten, voor alle gewesten samen. Omdat de
deelnemers intensief worden gevolgd en hun aantal gering is, valt dit project zeer duur uit per
begunstigde.
3.2.2.2. ‘Place then train’: een initiatief van werkend leren
Het project ’Tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden’ (TWE) van de VDAB is een initiatief dat
aanvankelijk werd uitgewerkt voor personen met een arbeidshandicap. Het huidige programma
heeft een ruimer doelwit en staat open voor een publiek dat verwijderd is van werk omdat het
ofwel laaggeschoold is (meer dan 40 % begunstigden in 2019 hadden het secundair onderwijs niet
afgemaakt), ofwel van buitenlandse origine en werkloos, of ten slotte gedeeltelijk
arbeidsongeschikt. Het programma ging in zijn huidige versie van start in januari 2018.
TWE wil kansen geven aan werkzoekenden om competenties en werkervaring op te bouwen binnen
een reële arbeidsmarktomgeving. Het stelsel wil de afstand van werkzoekenden tot de reguliere
arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel de doorstroom naar het normaal economisch
circuit.
De doelgroep van TWE bestaat uit werkzoekenden die nood hebben aan ondersteuning rond
meerdere aspecten van de zoektocht naar werk. Ze hebben zowel en tegelijkertijd nood aan de
ondersteuning bij het vinden van werkplekken (jobhunting), het (verder) oriënteren op de
arbeidsmarkt, het versterken van arbeidsmarktattitudes (jobcoaching), competentieversterking en
het wegwerken van drempels tot de arbeidsmarkt. De focus van de werkervaringsstage (WES) op
werkervaring behelst een integrale aanpak, waar andere werkvormen de nadruk leggen op één van
de aspecten van de zoektocht naar werk.
In dit kader kunnen de werkzoekenden gebruik maken van bijna alle vormen van stages:
beroepsverkennende stage, opleidingsstage, IBO en werkervaringsstage. De WES richt zich op het
versterken van generieke competenties (ook soft skills of arbeidsattitudes genoemd). Voor de
werkgever is deze stage gratis. De werkzoekende ontvangt een kleine vergoeding. De stagiair werkt
minimum 20 u. per week. Elke stage duurt 1 tot 6 maanden (afhankelijk van het opleidingsplan).
De duur van het volledige traject is afhankelijk van de noden van de werkzoekende. De
maximumduur is 2 jaar.
In 2019 volgden 4 263 personen dit programma.
De begeleiding in dit kader focust op het bieden van continuïteit. De begeleiding stopt niet tijdens
de fase van het werkplekleren en specifieke aandacht is er voor het vermijden van lange
wachttijden tussen de verschillende werkervaringen. Een toegevoegde waarde wordt gevormd
door de werkervaringsstage die alleen ingezet kan worden in het kader van dit project.
Dit project wordt deels uitgevoerd door externe partners van de VDAB. Achter het TWE-traject
schuilen veel goede praktijken op het niveau van de begeleiding door de partners en de begeleiding
door stagementoren op de werkvloer. Ook bleek uit de evaluatie van de WES een tevredenheid bij
de werkgevers die een stageplaats beschikbaar stelden. Uit een interne evaluatie van de WES blijkt
dat bemiddelaars en werkgevers een sterk instrument vinden om kwetsbare werkzoekenden

96 De uitsplitsing tussen beide situaties is niet beschikbaar.
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opnieuw kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. Het is - wegens de beperkte investering voor
een werkgever - een drempelverlagende vorm van werkplekleren.
Uit de cijfergegevens blijkt dat van de 3 303 werkzoekenden die een TWE-traject hebben beëindigd
dat in de loop van 2018 werd opgestart, tot eind juni 2020, 31,4 % is uitgestroomd naar werk.
Halfjaarlijks verschijnt een monitoringrapport over de acties die werkzoekenden 1 maand,
3 maanden, 6 maanden, 9 maanden en 12 maanden na stopzetting van het traject hebben
ondernomen.
Voorts werd gevraagd welke moeilijkheden het programma heeft ondervonden. Een
aandachtspunt van TWE is de rigide opbouw van het stelsel. De beoogde continuïteit en snelheid
wordt te veel opgelegd door regels. Zo worden trajecten automatisch stopgezet als werkzoekende
en bemiddelaar niet binnen de beoogde termijnen aan de slag kunnen op een werkvloer.
Opgebouwde vertrouwensrelaties van nuttige maar tragere trajecten van kwetsbare
werkzoekenden kunnen op die manier verloren gaan (en partners kunnen geconfronteerd worden
met niet vergoede inspanningen). Ook stimuleert de huidige resultaatsfinanciering de partners niet
altijd om intensief aan de slag te gaan met de meest kwetsbare (en dus risicovolle) werkzoekenden.
Het is ook gebleken dat de plaats van dit programma in de verschillende mogelijke initiatieven voor
werkzoekenden, niet altijd duidelijk was voor de adviseurs-arbeidsbemiddelaars (toelatingscriteria
voor de begunstigden).
Om in te spelen op de moeilijkheden bij de concrete invoering, tracht de VDAB voortdurend de
persoonlijke begeleiding als geheel aan te passen, net als de plaats die de verschillende
programma’s en initiatieven zoals de ‘Tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden (TWE)’ moeten
innemen om een coherenter en dus efficiënter geheel te vormen.
3.2.2.3. Het platform MYSKILLS
Tal van laaggeschoolde werkzoekenden hebben reeds een werkervaring, ook al hebben ze nooit
een opleiding gevolgd bij een instelling die kwalificerende opleidingen verstrekt of bij een dienst
voor arbeidsvoorziening in België. Dat geldt in het bijzonder voor de migranten en de vluchtelingen
die niet beschikken over een getuigschrift van een formele scholing in België, maar niettemin
professionele vaardigheden hebben.
Hoewel er procedures voor de erkenning van het diploma en de valorisatie van vaardigheden
bestaan, nemen deze tijd in beslag en zijn ze niet altijd vlot toegankelijk voor personen die niet een
van de landstalen of het Engels beheersen. Het is voor hen dus niet vanzelfsprekend om hun
vaardigheden aan te tonen.
Dat probleem rijst ook voor de adviseur-arbeidsbemiddelaar, die niet in staat is de vaardigheden te
beoordelen van de cliënt die hij moet begeleiden.
Om dat publiek een vlottere toegang tot de arbeidsmarkt te bieden en aldus vaardigheden te
benutten die vaak zeer gewild zijn bij de ondernemingen, heeft het ADG onlangs het platform
MYSKILLS goedgekeurd, een reeks makkelijk te gebruiken tests op computer die een betrouwbaar
bewijs leveren van wat iemand in een gegeven beroep kan doen.
Dat door ADG gebruikt platform is het resultaat van de samenwerking tussen de stichting
Bertelsmann en de Duitse federale overheidsdienst voor werkgelegenheid. Het is gebaseerd op de
expertise van leraren in het beroepsonderwijs, meester-ambachtslieden, werkgevers en
beroepsverenigingen.
Via het platform kan de geschiktheid worden getest voor 30 beroepen, waaronder: technicuselektromecanicien voor auto’s, verkoper, geschoold technicus in de metaalnijverheid,
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schrijnwerker, chef-kok, landarbeider, geschoold arbeider in de bouwnijverheid en technicus in
bekleding van gebouwen.
In casu gaat het om een aantal tests betreffende de werksituatie. Elke test omvat ongeveer
120 vragen over een beroep en duurt zowat vier uur. De kandidaten krijgen video’s en beelden van
specifieke beroepssituaties te zien en dienen daarover vragen te beantwoorden. De test is volledig
geïnformatiseerd, zodat de resultaten automatisch worden gegenereerd en reeds de volgende dag
kunnen worden besproken tijdens een gesprek met de adviseur.
De test is beschikbaar in het Duits en in de gangbare talen voor de vluchtelingen en migranten
(Engels, Turks, Arabisch, Russisch, enz.). De interface en de verslagen zullen zeer waarschijnlijk
eind 2020 beschikbaar zijn in het Frans. Een vertaling in het Nederlands wordt momenteel niet
overwogen door de Duitse federale overheidsdienst voor werkgelegenheid.
Het door MYSKILLS opgestelde verslag geeft een gedetailleerd beeld van de domeinen waarin de
deelnemer praktische ervaring heeft en waarmee hij zich vertrouwd voelt. Dat verslag wordt aan
de kandidaat bezorgd en deze kan het bij een sollicitatie voegen, waardoor een potentiële
werkgever een beter inzicht kan verwerven in de professionele knowhow van de kandidaat.
3.2.2.4. Tolken voor de begeleiding van anderstalige werkzoekenden
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt ACTIRIS werkzoekenden die het Frans of het
Nederlands onvoldoende machtig zijn, een tolk in hun moedertaal aan, zodat zij de nodige
informatie kunnen krijgen over hun situatie en hun loopbaanplannen. De dienst voor sociaal tolken
is gratis en wordt aangeboden zodra de werkzoekende zich als dusdanig heeft ingeschreven. Deze
actie komt vooral ten goede aan nieuwkomers die laaggeschoold zijn of geen diploma-equivalent
hebben.
3.2.2.5. Andere initiatieven
Gelet op de grote heterogeniteit van de populatie van laaggeschoolden, drong de werkgroep erop
aan dat het belangrijk is gelijktijdig initiatieven van verschillende aard en omvang te nemen om een
zo groot mogelijk aantal van hen in staat te stellen de aan hun behoeften aangepaste instrumenten
en middelen te vinden. De VDAB maakte gewag van het project ‘Werk Inleving voor Jongeren’
(‘WIJ’), dat enige gelijkenis vertoont met het Waalse project ‘Coup de Boost’. Een van de specifieke
kenmerken van dat project is de centrale rol van de sport. Zowel om dit moeilijke publiek van
ontwortelde jongeren te bereiken als bij de begeleiding vormden sport en sportprogramma’s,
onder meer via de jeugdhuizen, een origineel (en aanvankelijk niet gepland) middel om er een
succes van te maken.
De overige initiatieven doen vaak een beroep op externe partners, bijvoorbeeld de vzw Dabei in de
Duitstalige Gemeenschap, die zeer ver van werk verwijderde personen begeleidt, of het
partnerschap van Forem met de OCMW's, dat pas in 2019 op echt gezamenlijke en gestructureerde
wijze tot stand werd gebracht. Voor bepaalde laaggekwalificeerde groepen, in het bijzonder
jongeren en nieuwe migranten, spelen vzw’s een cruciale rol in het integratieproces. Zo stel het
Sport2be-initiatief jongeren uit achtergestelde wijken in staat zich via sport te ontwikkelen alsook
de soft skills te ontwikkelen die zo belangrijk zijn voor een professionele loopbaan.
In de volgende korte paragraaf wordt ingegaan op die verschillende partnerschappen.

3.3. Samenwerking en partnerschips
3.3.1.

Inleiding

De terugkeer naar of de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor werklozen is een complex
gebied van het overheidsoptreden, aangezien er een grote heterogeniteit bestaat onder de
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werkzoekenden (de segmentatie door de profiling is hier deels een antwoord op) en omdat er
allerlei werkgelegenheidsbelemmeringen zijn.
Zoals blijkt uit de initiatieven die de Werkgroep naar voren heeft gebracht, zijn samenwerkingen
een noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van deze beleidsmaatregelen. Alle bevraagde
publieke en private organisaties benadrukken het belang van partnerschappen; sommigen zien de
ontwikkeling ervan als iets wat een grote impact heeft op hun eigen organisatie (VDAB, Actiris, ...),
terwijl anderen verklaren dat samenwerkingen en uitbestedingen frequente (maar vrij recente)
praktijken zijn en dat de uitdaging er in de eerste plaats in bestaat ervoor te zorgen dat het gebruik
van deze middelen voor alle partijen bevredigend is.

3.3.2.

Lokale en/of gespecialiseerde dienstverleners

Alle organisaties beklemtonen het belang van de lokale verankering, met name met werkgevers of
werkgeversfederaties97 die in de (deel)regio gevestigd zijn, maar ook met de lokale
arbeidsmarktdienstverleners (overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling, particuliere bemiddelaar,
OCMW, enz.).
De uitzendkantoren zijn een belangrijk kanaal voor toegang tot werkgelegenheid. Ze staan niet
alleen in contact met bepaalde werkgevers voor terugkerende of seizoensgebonden taken, ze
informeren werkgevers ook over de verlagingen van de loonkosten (bijdragen / subsidies) wanneer
ze laaggeschoold personeel in dienst nemen.
Ze helpen ook de ‘net-niet-kandidaten’, die net niet aan de voorwaarden voor een vacature
voldoen, maar die dankzij een korte opleiding (die samen met het bedrijf dat hen in dienst neemt
of een sectoraal opleidingsfonds kan worden georganiseerd) interessante kandidaten worden voor
de bedrijven. Particuliere arbeidsbemiddelaars organiseren ook stages voor laaggeschoolden,
waardoor zij beroepservaring kunnen opdoen.
Forem haalt de reconversiecellen aan als voorbeeld van een partnerschap waaraan de adviseurs
van de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling en begeleiders van de vakbondsorganisaties
deelnemen, maar ook het sectorfonds waaronder het bedrijf valt dat een collectief ontslag heeft
uitgevoerd.
Vooral voor een laaggeschoold publiek zijn buurtstructuren zoals de ‘jobhuizen’ een belangrijk
hulpmiddel. Die streven ernaar een geïntegreerde buurtdienst van informatie,
beroepskeuzevoorlichting en eerste advies aan te bieden aan werkzoekenden, die makkelijker
toegankelijk is dan een overheidsdienst. De jobhuizen willen de autonomie van de gebruikers
bevorderen via met name een open technologische ruimte die zelfbedieningsgericht is. In Wallonië
worden ze ontwikkeld vanuit een wezenlijk basispartnerschap tussen 3 partners (Forem,
gemeente(s) en OCMW(‘s)), dat zich bij andere lokale dienstverleners kan aansluiten om de
activiteiten te coördineren en te rationaliseren. Dergelijke buurtstructuren bestaan ook in Brussel
en in Vlaanderen (VDAB werkwinkels). Het dienstenaanbod van deze jobhuizen wordt regelmatig
herzien om relevant te blijven.
Voor de laaggeschoolden die het verst van werk verwijderd zijn, biedt de sector van de sociale
economie, via inschakelingsondernemingen of initiatieven in de sector van de buurtdiensten, reële
aangepaste werkgelegenheidskansen en brengt die deze personen soms ook op weg naar het
normale economische circuit.
In Wallonië bijvoorbeeld wordt de erkenning als ‘inschakelingsonderneming’ door het gewest
verleend aan een naamloze vennootschap, een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid of een economisch samenwerkingsverband, dat wordt erkend als ‘initiatief van
sociale economie’. Deze erkenning heeft tot doel de duurzame en kwaliteitsvolle inschakeling van
97 Bijvoorbeeld UNIZO in Vlaanderen.
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kwetsbare of zeer kwetsbare werknemers te bevorderen98. De erkenning geeft recht op subsidies
om de werkgelegenheid van deze personen, hun opleiding en hun socio-professionele ontwikkeling
te bevorderen. De inschakelingsondernemingen verbinden zich ertoe dat hun personeel binnen de
4 jaar na de erkenning voor 50 % uit kwetsbare of zeer kwetsbare werknemers of personen zonder
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bestaat. Ze hebben ook een
partnerschapsovereenkomst met Forem.
De initiatieven in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel zijn structuren
(meestal vzw’s of OCMW’s) die door het gewest of de gemeenschap erkend zijn om particulieren
buurtdiensten aan te bieden: kleine werken in huis, onderhoud van tuinen of diensten voor precaire
burgers: sociale taxi, wasserij of winkel.
Deze initiatieven hebben tot doel banen te creëren voor personen die niet in het normale circuit
kunnen worden ingeschakeld, waarbij wordt tegemoetkomen aan de noden van particulieren voor
werkzaamheden die niet belangrijk genoeg zijn om de interesse van vakmannen te wekken. Het
stelsel van de dienstencheques is hier de belangrijkste variant van.
Naast deze structuren die zorgen voor banen, eventueel met hulp, en dus de mogelijkheid bieden
om beroepservaring op te doen, zijn de andere organisaties waarmee de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling samenwerken om laaggeschoolde werklozen aan werk te helpen
gespecialiseerde dienstverleners, zoals de OCMW’s voor werklozen met een sociale problematiek
of organisaties die met specifieke doelgroepen werken zoals migranten, personen met een
handicap of met andere gezondheidsproblemen.
Deze partners kunnen op allerlei manieren helpen: ze kunnen over een zekere knowhow
beschikken over specifieke problematieken en de adviseurs-arbeidsbemiddelaars van de
overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling helpen bij een gepersonaliseerde begeleiding. Ze kunnen
ook sensibiliseringsacties voeren bij potentiële werkgevers om de hindernissen voor de
indienstneming van deze doelgroepen te verlagen, bijvoorbeeld door toe te lichten welke hulp er
bestaat om werkplekken aan te passen aan personen met een handicap, of door de wettelijke
belemmeringen en de grootste onzekerheid waarmee een werkgever kampt wanneer hij een
nieuwkomer of vluchteling in dienst neemt, weg te nemen99, enz. Deze structuren zorgen vaak
rechtstreeks voor het onthaal van de personen. De partners van de integratietrajecten helpen
bijvoorbeeld om de best aangepaste taalcursussen te vinden, bieden sociale en juridische bijstand,
kunnen helpen met de valorisatie van vaardigheden die in het buitenland werden verworven of met
huisvestings- of kinderopvangproblemen.
Als er afspraken bestaan met de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling, kunnen ze eventueel de
adviseur-arbeidsbemiddelaar vervangen en de volledige begeleiding van de werkzoekende op zich
nemen.
De begeleidingservaring van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling kan ook worden
aangewend voor andere doelgroepen dan de werklozen: er bestaan met name afspraken tussen
het RIZIV en de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling om de terugkeer naar het werk van
langdurig zieken te vergemakkelijken100.

98 Dit zijn personen zonder diploma van het hoger secundair onderwijs, die sinds minstens zes maanden een

werkloosheidsuitkering, inschakelingsuitkering of leefloon krijgen of geen inkomen hebben en die bovendien jonger
dan 25 of ouder dan 50 zijn, een handicap hebben, afkomstig zijn uit een etnische minderheid, enzovoort. De zeer
kwetsbare werknemers voldoen aan dezelfde criteria, maar krijgen een werkloosheidsuitkering,
inschakelingsuitkering of leefloon of hebben geen inkomen sinds minstens 24 maanden.
99 Zie ook NBB Economic Review (2020), The Economic Impact of Immigration in Belgium, November.
100 Het gaat hier niet per se om laaggeschoolden.
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3.3.3.

Stimuli voor de partners en een succesvolle samenwerking

Als er in het contract met de partner financiële stimuli zijn bepaald, kan de ‘rationele economische
agent’ op slecht geconstrueerde financiële stimuli reageren met ongewenst gedrag.
Zo bestaat de kans dat de partner die per resultaat wordt betaald (de betaling vindt plaats wanneer
de kandidaat werk heeft), alleen de beste kandidaten in overweging neemt en zich dus richt op de
deelnemers met de beste kenmerken, die daardoor waarschijnlijk gemakkelijk aan werk kunnen
worden geholpen (en voor wie dus minder begeleiding en kosten nodig zijn). Deze
doelgroepselectie kan ook gebeuren door kandidaten met een minder gunstig profiel te
ontmoedigen of door ze te ‘parkeren’, waarbij minimale begeleiding wordt geboden aan personen
van wie wordt verondersteld dat ze niet aan werk zullen raken. Als de betaling forfaitair gebeurt
per kandidaat, kan de partner eveneens in de verleiding komen om zoveel mogelijk kandidaten te
aanvaarden maar hen zo weinig mogelijk te begeleiden. Dergelijk gedrag vermijden is des te
complexer wanneer het moeilijk is om de inspanningen van de partijen te controleren en wanneer
de diversiteit van de klanten groot is.
Het volgende werd voorgesteld aan de groep:
‘Opdat de verwachte resultaten worden gehaald (meerdere antwoorden mogelijk):
• moeten de doelgroep van de personen en de resultaatindicatoren precies en volledig worden
omschreven;
• moeten de dienstverleners worden gemotiveerd, met name met financiële middelen;
• hebben de partners door hun sociale bedrijfsdoelstelling niet-financiële motivaties voor het
slagen van het project;
• moeten er meerdere dienstverleners zijn om hun resultaten te kunnen vergelijken;
• moet er van meet af aan een evaluatie worden gepland;
• moeten de overeenkomsten voornamelijk ‘opgelegd’ zijn (de uit te voeren taken zijn strikt
beschreven);
• moeten de overeenkomsten voornamelijk gebaseerd zijn op resultaatindicatoren en moet de
dienstverlener de gebruikte middelen en methodes redelijk vrij kunnen kiezen.
De verschillende organisaties zijn het unaniem eens met het voorstel om de doelgroep duidelijk te
bepalen. Bijna alle initiatieven die naar voren werden gebracht (zie deel 2) waren gericht op de
werklozen die het verst van werk verwijderd zijn (die allemaal moeilijk aan werk kunnen worden
geholpen, met dus weinig ruimte voor doelgroepselectie door de dienstverlener). De opgelegde
overeenkomsten worden op dezelfde unanieme wijze verworpen omdat ze niet efficiënt zijn om
tot resultaten te komen. De partners zijn evenmin geneigd om zeer strikte overeenkomsten te
aanvaarden.
De financiële stimuli zijn ook heel belangrijk voor het succes van een partnerschap. Voorzien in een
evaluatie of dienstverleners met elkaar laten concurreren om de resultaten te vergelijken zijn
daarentegen geen systematische praktijken, net zo min als een beroep doen op dienstverleners die
niet-financiële stimuli zouden hebben voor het slagen van de projecten.
De respondenten wijzen ook op het belang van het vertrouwen in de partners, dat vaak wordt
gewonnen door terugkerende samenwerkingen. Tot slot lijkt het erop dat een gestructureerd
partnerschap wenselijk is en dat de overeenkomsten tegelijkertijd een zekere flexibiliteit moeten
toelaten, zodat ze zo nodig kunnen worden aangepast. De administratieve lasten zijn ook zwaar,
met name met de partners die aan een zeer strikt kader moeten voldoen, zoals de OCMW’s, het
RIZIV en de overheden.
De meerderheid is evenmin te vinden voor initiatieven zoals ‘begeleidingscheques’, analoog met
de bestaande ‘opleidingscheques’.
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De VDAB heeft een charter met tien principes opgesteld om de keuze van en relaties met zijn
partners te bepalen. Het contractuele proces is vereenvoudigd en relatief geharmoniseerd, om snel
en transparant te zijn.
De digitale ontwikkeling wordt door de deelnemers nog niet als een cruciale factor beschouwd om
het gebruik van partnerschappen te vergemakkelijken, misschien omdat de gegevensuitwisseling
over kandidaten strikt gereglementeerd is door de privacyregels.
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4. BIJLAGEN
4.1. Overzichtstabel

Tabel - Verdeling van de bevolking en de werkgelegenheid naar opleidingsniveau en werkgelegenheid
naar kwalificatieniveau
(in duizenden personen, 20-64 jaar, 2019)

WAL

VLA

BRU

BE

Naar opleidingsniveau
Bevolking

Laag

Midden

Hoog

Totaal

1378

2670

2631

6679

1865

2206

4708

1971

2262

4687

211
119

330
259

746
460

147

255

460

1622
1203

1536
1322

3825
2886

1225

1373

2874

837
542

764
625

2107
1362

599

635

1354

Werkgelegenheid
638
Naar kwalificatieniveau (ongerekend militairen)
Werkgelegenheid
455
Naar opleidingsniveau
Bevolking
204
Werkgelegenheid
81
Naar kwalificatieniveau (ongerekend militairen)
Werkgelegenheid
58
Naar opleidingsniveau
Bevolking
667
Werkgelegenheid
361
Naar kwalificatieniveau (ongerekend militairen)
Werkgelegenheid
276
Naar opleidingsniveau
Bevolking
506
Werkgelegenheid
195
Naar kwalificatieniveau (ongerekend militairen)
Werkgelegenheid
120

Bron: Statbel.
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Tabel - Verdeling van de bevolking naar opleidingsniveau volgens het geslacht, de leeftijd, het gewest
en de nationaliteit
(in duizenden personen, 20-64 jaar, 2019)
Laag
1378

Totale bevolking

Midden
2670

Hoog
2631

Totaal
6679

Geslacht

Mannen
Vrouwen

747
631

1425
1245

1175
1456

3347
3332

Leeftijdsgroep

20-24 jaar
25-49 jaar
50-64 jaar

96
612
670

383
1407
880

184
1699
747

663
3719
2296

Gewest

BRU
VLA
WAL

204
667
506

211
1622
837

330
1536
764

746
3825
2107

Nationaliteit

BE
EU
Niet-EU
Niet meegedeeld

1106
148
123
1

2412
180
77
2

2328
225
76
1

5846
553
276
4

Bron: Statbel.
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4.2. Nomenclatuur van de bedrijfstakken

Tabel - Nomenclatuur van de bedrijfstakken
(NACE-BEL 2008)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

20
21

T
U

Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Industrie
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Bouwnijverheid
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen
Vervoer en opslag
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Informatie en communicatie
Financiële activiteiten en verzekeringen
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
Administratieve en ondersteunende diensten
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Kunst, amusement en recreatie
Overige diensten
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en
diensten door huishoudens voor eigen gebruik
Extraterritoriale organisaties en lichamen

Bron: INR.
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4.3. Kans op laaggekwalificeerde arbeid: econometrische resultaten
De database die voor de econometrische ramingen wordt gebruikt, bevat alle microgegevens die
afkomstig zijn uit de voor België tussen 2011 en 2018 uitgevoerde enquête naar de arbeidskrachten.
Aangezien de gebruikte gegevens slechts een steekproef van de bevolking vertegenwoordigen, zijn
de door Eurostat verschafte wegingscoëfficiënten gebruikt om de resultaten te relateren aan een
raming van de verhoudingen voor de hele bevolking. Voor elke geanalyseerde variabele werden de
representativiteitsdrempels gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de resultaten representatief
zijn.
Voor de behandelde onderwerpen hebben we telkens een raming gehanteerd die gebaseerd is op
een probitmodel dat als volgt wordt gedefinieerd:
Pr(𝑌𝑖𝑡 = 1 |𝑋𝑖𝑡 ) = Φ(𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 )
waarbij Φ de functie is van de verdeling van de gestandaardiseerde normale willekeurige variabele:
𝑧
2
1
Φ(𝑧) = ∫−∞
𝑒 −𝑢 /2 𝑑𝑢 𝑧, 𝑢 ∈ ℝ
√2𝜋

𝑌𝑖𝑡 is de afhankelijke binaire variabele die waarde 1 heeft als de persoon aan het werk is (of volgens
het bestudeerde model werkloos of inactief is, of aan de slag is in een laaggekwalificeerde functie);
is dat niet het geval, dan is die variabele gelijk aan 0. 𝑋𝑖𝑡 stelt het geheel van de verklarende
variabelen voor, namelijk het geslacht, het gewest waar men woonachtig is, de leeftijd, het
scholingsniveau, het feit of men één of meerdere kinderen heeft, de nationaliteit (en de bedrijfstak
wat de laaggekwalificeerde banen betreft). 𝜇𝑡 is het vast tijdseffect. En 𝜀𝑖𝑡 is de foutterm.
Het aldus geraamde model kan echter niet direct worden geïnterpreteerd, behalve wat de
betekenis betreft van het verband tussen de variabelen: is de coëfficiënt positief (negatief), dan zal
de kans, bij overigens gelijkblijvende omstandigheden, stijgen (dalen) als de variabele stijgt. In het
geval van discrete variabelen, betekent een positieve (negatieve) coëfficiënt dat, vergeleken met
de referentiecategorie, de variabele in kwestie een positief (negatief) effect heeft op de kans.
Bijvoorbeeld: in de regressie met betrekking tot een laaggekwalificeerde baan, betekent een
positieve coëfficiënt van de variabele ‘vrouw’ dat het, bij overigens gelijkblijvende
omstandigheden, waarschijnlijker is dat een vrouw, veeleer dan een man (referentiegroep) een
laaggekwalificeerde functie zal uitoefenen.
Om exact na te gaan welk effect een variabele heeft op de kans op werk, met andere woorden de
omvang van de variatie, moeten we de marginale effecten berekenen. Die effecten zijn de
gedeeltelijke afgeleide van de kans dat men in een laaggekwalificeerde functie zal terechtkomen
voor de variabele j waarvan men de omvang wil kennen. Die afgeleide hangt af van de waarde van
de andere variabelen. We moeten derhalve kiezen hoe we die andere variabelen zullen bepalen. In
ons geval gebruiken we het gemiddelde niveau, zodat iedere coëfficiënt moet worden
geïnterpreteerd voor alle andere constante variabelen die gelijk zijn aan het gemiddelde. Ter
illustratie: op basis van de tabel hieronder mag worden gesteld dat voor twee mensen die de
gemiddelde kenmerken vertonen inzake leeftijd, het gewest van verblijf, scholingsniveau, kinderen
en nationaliteit, een vrouw 3,3 procentpunten méér kans heeft om in een elementaire functie te
belanden dan een man.
Op basis van onze raming kunnen we ook de door het model voorspelde kans ramen voor alle in de
regressie vervatte variabelen. Het zijn de gegevens die voorkomen in de grafieken van dit advies.
De tabellen hieronder tonen de afgeleide marginale effecten van het model. De hieronder volgende
tabellen tonen de door het model voorspelde kansen.
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Tabel - Marginale effecten van de kans om een laaggekwalificeerde functie uit te oefenen
(coëfficiënten op basis van het model, 2011-2018)

Bronnen:.EAK (microgegevens), raming NBB.
Toelichting: (standaardfouten), * significant op 90 %, ** significant op 95 %, *** significant op 99 %.:
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4.4. Theoretische toename van de beroepsbevolking
Tabel - Toename van de beroepsbevolking indien de activiteitsgraad in de EU wordt toegepast op België
en op de gewesten
(2018, 15-64 jaar, in duizenden personen)

Bron: Statbel.
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4.5. Overzicht van de paritaire comités
Nr
104
105
106
109
110
112
114

Paritair comité
Ijzernijverheid
Non-ferro metalen
Beton
Kledij- en confectiebedrijven
Textielverzorging
Garages
Steenbakkerijen

Nr
202
207
209
211
214
215
200

115
116
118
119
120
121

Glasbedrijven
Scheikundige nijverheid
Voedingsnijverheid
Handel in voedingswaren
Textielnijverheid
Schoonmaak

220
227
302
306
307
308

124
126
130

Bouwbedrijf
Stoffering en houtbewerking
Drukkerij-, Grafische kunst en
Dagbladbedrijven
Papier- en kartonbewerking
Vervoer en logistiek
Tuinbouwbedrijf
Metaal gerelateerde sectoren

310
311
312

Gesubsidieerde inrichting van
het vrij onderwijs
Zelfstandige kleinhandel

329

136
140
145
149
152
201

313
319
321
327

Paritair comité
Kleinhandel in voedingswaren
Scheikundige nijverheid
Metaalfabrikatennijverheid
Petroleumnijverheid en -handel
Textielnijverheid
Kleding- en confectiebedrijf
Aanvullend paritair comité voor de
bedienden
voedingsnijverheid
Audiovisuele sector
Hotelbedrijf
Verzekeringswezen
Makelarij en verzekeringsagentschappen
Maatschappijen voor hypothecaire
leningen en kapitalisatie
Banken
Grote kleinhandelszaken
Warenhuizen
Apotheken
Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen
Groothandel in geneesmiddelen
Beschutte werkplaatsen,
maatwerkbedrijven
Socio-culturele sector

Bron: FOD WASO, databank minimumlonen.
(https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/minimumlonen-paritair-subcomite/databank-minimumlonen)
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4.6. Technische hypotheses bij de simulatie van de belastingwig en de participatieaanslagvoet
Voor de analyses inzake de impact van de (para-)fiscaliteit op de vraag en het aanbod naar arbeid
wordt er gewerkt met simulaties op basis van een typegeval. Er wordt altijd vertrokken van
hetzelfde typgeval, namelijk een alleenstaande bediende zonder kinderen ten laste die voltijds
werkt101.

4.6.1.

De gehanteerde loonniveaus

De vijf loonniveaus die worden gehanteerd voor de simulaties in dit verslag zijn de volgende:
-

-

-

-

-

Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI of ‘nationaal
minimumloon’): € 1.594 bruto per maand in 2019 (inclusief vakantiegeld en
eindejaarspremie). Het bruto maandloon exclusief impact van vakantiegeld en
eindejaarspremie daalt tot € 1.374;
Een raming van het effectief gemiddeld minimum maandinkomen, namelijk het GGMMI
+20 %: € 1.913 per bruto maand in 2019 (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie). Het
bruto maandloon exclusief impact van vakantiegeld en eindejaarspremie daalt tot € 1.649;
Het gemiddelde brutoloon per maand, berekend op basis van de SES-database van Statbel
voor 2018 en geëxtrapoleerd naar 2019 op basis van de evolutie van de brutolonen per uur
in de Nationale Rekeningen. Dit bedraagt volgens onze ramingen € 3.712;
Het gemiddelde brutoloon per maand van laaggeschoolden, berekend op basis van de SESdatabase van Statbel voor 2018 en geëxtrapoleerd naar 2019 op basis van de evolutie van
de brutolonen per uur in de Nationale Rekeningen. Dit bedraagt volgens onze ramingen
€ 2.796;
67 % van het gemiddelde brutoloon als referentiepunt voor lage lonen, dit stemt overeen
met €2.487 volgens onze ramingen.

Het gemiddelde brutoloon per maand, 67 % van het gemiddeld brutoloon en het gemiddeld
brutoloon per maand voor laaggeschoolden die worden gebruikt in de typegeval-simulaties zijn
gebaseerd op de loonniveaus in de SES-database van Statbel. De definitie van concept brutoloon in
deze database maakt abstractie van de componenten van het loon die niet op maandelijkse basis
worden uitbetaald zoals bijvoorbeeld het vakantiegeld of de eindejaarspremie. Om te komen tot
het jaarinkomen worden deze bruto maandlonen dan ook vermenigvuldigd met 13,92 om rekening
te kunnen houden met het vakantiegeld en een eindejaarspremie.
Voor het GGMMI en het GGMMI+20% wordt het jaarinkomen bekomen door de bruto maandlonen
te vermenigvuldigen met 12. Daar wordt op maandbasis impliciet al rekening gehouden met het
vakantiegeld en de eindejaarspremie gezien het naleven van het nationaal minimumloon wordt
gecontroleerd op jaarbasis en rekening houdt met het vakantiegeld en de eindejaarspremie .
De resultaten van de loonregressie in deel 2.1.2 zijn gebaseerd op de lonen in de EU-SILC database.
De lonen in de EU-SILC database zijn, zoals toegelicht in deel 2.1.1, veel ruimer dan het brutoloon
zoals gedefinieerd door Statbel. Ze bevatten immers wel diverse componenten van het loon die
niet noodzakelijk op maandbasis wordt uitbetaald zoals het vakantiegeld, de eindejaarspremie of
andere premies.

101 Aanvullend veronderstellingen: de werknemer woont en werkt in het Vlaams Gewest in een onderneming waar meer

dan 20 werknemers worden tewerkgesteld.
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4.6.2.

Het inkomen in het geval van werkloosheid

Voor de berekening van het inkomen in het kader van de werkloosheid werd uitgegaan van de
hypothese dat de barema’s die voor een alleenstaande van toepassing waren tussen 1 september
2019 en 1 maart 2020 gelden voor het volledige jaar 2019. De berekening van de
werkloosheidsuitkering conform het systeem van de verstrekte degressiviteit werd toegelicht in
deel 2.4.4.
Bij de berekeningen van het inkomen in de eerste periode van de werkloosheid (waarbij men nog
geen volledig jaar werkloos is) wordt de eindejaarspremie geprorateerd in functie van het aantal
gewerkte maanden terwijl het vakantiegeld volledig wordt toegekend (het recht op het
vakantiegeld werd immers opgebouwd in het jaar voor het typegeval werkloos werd).
In de simulaties waar wordt uitgegaan van derde vergoedingsperiode (wat overeenstemt met de
forfaitaire werkloosheidsuitkering) wordt verondersteld dat het typegeval langdurig werkloos is(>
1 jaar) en geen recht meer heeft op vakantiegeld of een eindejaarspremie.

4.6.3.

De weerhouden hypotheses bij de berekening van de personenbelasting in het
kader van de participatie-aanslagvoet

Het berekenen van de verschuldigde personenbelasting voor de participatie-aanslagvoet vereist
heel wat diverse hypothesen en veronderstellingen gegeven de complexiteit van de
personenbelasting in België. Er werd voor de berekening dan ook abstractie gemaakt van
verschillende elementen die een rol kunnen spelen in de berekening van de personenbelasting.
De berekening van de personenbelasting is gebeurd aan de hand van de regels van toepassing voor
het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019).
4.6.3.1. Beschouwde belastingverminderingen en -kredieten
Bij de berekening van de personenbelasting kan er een hele resem aan verminderingen en
kredieten in rekening worden gebracht. Voor de eenvoudigheid wordt dit in de hier beschouwde
oefening, gelimiteerd tot de fiscale werkbonus die van toepassing is op lage lonen.
Fiscale uitgaven zoals dienstencheques, de woonbonus, enz. worden hier niet in aanmerking
genomen.
4.6.3.2. Fiscale behandeling vervangingsinkomens - werkloosheidsuitkeringen
Een werkloosheidsuitkering kan aanleiding geven tot een belastingvermindering van maximaal
€ 1 802,44 indien het gezamenlijk belastbaar inkomen102 lager is dan € 29 180. Het exacte bedrag
van de vermindering wordt berekend door het aandeel van het vervangingsinkomen in het
gezamenlijk belastbaar inkomen toe te passen op het maximumbedrag van de vermindering. Indien
het gezamenlijk belastbaar inkomen tussen € 23 380 en € 29 180 ligt dan moet de vermindering
geleidelijk worden afgebouwd. Tot slot geldt de bepaling dat het bedrag van de vermindering niet
hoger mag zijn dan de werkelijk verschuldigde belasting op het vervangingsinkomen.
Aansluitend moet worden vermeld dat er geen forfaitaire beroepskosten mogen worden berekend
op het vervangingsinkomen. Bij de bepaling van de forfaitaire beroepskosten moeten de
vervangingsinkomens dan ook buitenbeschouwing worden gelaten.

102 Dat stemt overeen met het netto belastbaar inkomen, wat de som is van de inkomsten uit het loon (na aftrek van de

verschuldigde sociale bijdragen en de forfaitaire beroepskosten) en de inkomsten uit een vervangingsinkomen.
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4.6.3.3. Andere elementen in de berekening van de personenbelasting
Tot slot wordt gespecifieerd dat de berekening gebeurt voor een persoon die in het Vlaams Gewest
of Waals Gewest woont, de gewestelijke opcentiemen bedragen dus 33,257 %103. Voor wat betreft
de gemeentelijke opcentiemen werd er met een percentage van 7% gerekend. Dit stemt overeen
met het percentage dat in rekening wordt gebracht bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing.
Er werd abstractie gemaakt van de afrekening van de bijzondere sociale bijdrage die via de
personenbelasting loopt.

103 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft haar gewestelijke opcentiemen verlaagd tot 32,591 %.
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4.7. De ‘korte termijn’ participatie-aanslagvoet
bedrijfsvoorheffing op de werkloosheidsuitkering

na

toepassing

van

de

De negatieve impact van de belastingen bij de twee laagste loonniveaus, GGMMI en GGMMI +20%,
volgt uit het feit dat de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op het maandloon, door de
toepassing van de sociale en fiscale werkbonus, kleiner is dan de uniforme bedrijfsvoorheffing die
verschuldigd is op de werkloosheidsuitkering.
Grafiek - Evolutie van ‘korte termijn’ participatie-aanslagvoet1, 2
(In %, simulatie voor het laatste kwartaal van 2019 voor een alleenstaande)

Bronnen : FOD Financiën, NAR, Practicali, RSZ administratieve instructies 2019-Q4, Statbel, berekeningen NBB.
1 Berekening op basis van de bedrijfsvoorheffing. Het laatste verdiende loon en het loon bij een nieuwe job zijn telkens
gelijk aan het geselecteerde loonniveau.
2 Periode 1 – fase 1 correspondeert met het begin van de degressiviteit, Periode 1 – fase 3 reflecteert de
werkloosheidsuitkering na één jaar werkloosheid. De forfaitaire uitkering stemt overeen met derde vergoedingsfase
waarin elke uitkeringsgerechtigde werkloze uiteindelijk terecht komt.

165.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

5. BIBLIOGRAFIE
Actiris (2020), Infofiche Activa.brussels,
https://www.actiris.brussels/media/w2djucav/nl_infoficheactivabrusselwz_20190801-h75C4E2B5.pdf.
ACV (2020), ‘Bruto-netto calculator’, https://www.hetacv.be/rekentool/bruto-nettocalculator.
Agentschap Innoveren en Ondernemen (2020), Sociale Maribel: Bevordering van de twerkstelling
in de non-profitsector, https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/socialemaribel-bevordering-van-de-tewerkstelling-de-non.
Bachmann en Baumgarten (2013), ‘How do the unemployed search for a job? Evidence from the EU
Labour Force Survey’, IZA Journal of European Labor Studies, 2:22.
Card David E., J. Kluve en A. Weber (2010), "Active Labour Market Policy Evaluations: A MetaAnalysis", The Economic Journal, 120 (548).
CEDEFOP
(2020),
Skills
projects/projects/skills-forecast

forecast,

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2020), Verslag over de anciënniteitsverloning, CRB 20202180, Brussel.
Charpentier A., E. Flachaire en A. Ly (2018), ‘Économétrie et Machine Learning’, Economie et
Statistique, 505-506.
Chetty R., M. Stepner, S. Abraham, S. Lin, B. Scuderi, N. Turner, A. Bergeron en D. Cutler (2016),
‘The Association Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001-2014’, JAMA,
315(16).
Cockx B. and M. Picchio (2011), ‘Scarring Effects of Remaining Unemployed for Long-Term
Unemployed School-Leavers’, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics in Society),
176.
Cockx B., K. Declercq, M. Dejemeppe en B. Van der Linden (2020), ‘L’assurance-chômage belge face
à la crise du COVID-19’, Regards économiques, Focus 24.
Debauche E. et N. Georges (2007), Construire un modèle de profilage des demandeurs d'emploi:
défi statistique ou défi politique?, Centre Etudes Emplois, DP 291.
Decoster A., S. Perelman, D. Vandelannoote, T. Vanheukelom en G. Verbist (2015), A bird’s eye view
on 20 years of tax-benefit reforms in Belgium, Discussion paper series DPS 15.07, Centre for
Economic Studies.
Decoster A., S. Perelman, D. Vandelannoote, T. Vanheukelom en G. Verbist (2019), Which way the
pendulum swings? Equity and efficiency of three decades of tax-benefit reforms in Belgium, Working
Paper No 19.07, Centre for Social Policy.
Decoster A., Th. Minten en J. Spinnewijn (2020), The income gradient in mortality during the Covid19 crisis: evidence from Belgium, Discussion Paper Department of Economics DPS 20.18.
Deloitte (2020), Évaluation des dispositifs d’aides publiques à la formation et à l’emploi- Rapport
final – Dispositif ‘Impulsion’, Septembre.
Deloitte (2020), Évaluation des dispositifs d’aides publiques à la formation et à l’emploi- Rapport
final – Dispositif ‘SESAM’, Septembre.
166.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Deloitte (2020), Évaluation des dispositifs d’aides publiques à la formation et à l’emploi- Rapport
final – Dispositif ‘Plan Insertion Formation’, Septembre.
Delpierre M. en F. Verschueren (2019), Les effets des aides à l’embauche en Wallonie. Deux
exercices d’évaluation ex ante, Rapport de recherche de l’IWEPS, 28.
Departement Werk en Sociale Economie (2020), Jaarrapport 2018-2019 - Kerncijfers van het Vlaams
dienstenchequestelsel, Brussel.
Desiere S., S. Cabus & B. Cockx (2018), Evaluatie van het Vlaamse doelgroepenbeleid, Onderzoek in
opdracht van Vlaams minister van Werk Ph. Muyters in het kader van het Viona-programma 2018.
Desiere S., K. Langenbucher et L. Struyven (2020), Statistical profiling in public employment
services: An international comparison, OECD Social, Employment and Migration Working Papers
224.
Desiere S. en L. Struyven (2020), Using Artificial Intelligence to classify Jobseekers: The AccuracyEquity Trade-off, Jnl Soc. Pol.
Dupray A. (2000), Le rôle du diplôme sur le marché du travail: filtre d’aptitude ou certification des
compétences productives ? O.S.P. 29/2, 2020: Diplôme et marché du travail,
https://doi.org/10.4000/osp.5909
EC (2017), European Semester: Thematic factsheet – Unemployment Benefits,
https://wayback.archive-it.org/12090/20201012071321/https:/ec.europa.eu/info/businesseconomy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoringprevention-correction/european-semester/thematic-factsheets/labour-markets-and-skills_en.
EC (2020a), Eerlijke minimumlonen: Commissie start tweede fase raadpleging sociale partners,
Persbericht, Brussel.
EC (2020b), Analytical document accompanying the document ‘Consultation document – Second
phase consultation of Social Partners under 154 TFEU on a possible action addressing the challenges
related to fair minimum wages’, Commission staff working document, SWD(2020) 105 final, Brussel.
EC (2020c), Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on adequate
minimum wages in the European Union, COM(2020) 682 final, Brussel.
Eurofound (2020), COVID-19: Policy responses across Europe, Publications Office of the European
Union, Luxembourg.
Federgon (2020), Arbeidsbemiddeling voor kortgeschoolden, Insteeknota van Federgon voor de
werkgroep.
FOD Mobiliteit en Vervoer (2018), Kerncijfers telewerk in België, Maart.
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2020), Databank Minimumlonen,
https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/minimumlonen-paritair-subcomite/databankminimumlonen.
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2020), Algemene verlaging van de loonkost –
Sociale
Maribel,
https://werk.belgie.be/nl/themas/werkgelegenheid-enarbeidsmarkt/werkgelegenheidsmaatregelen/algemene-verlaging-vande#:~:text=%E2%82%AC%20498%2C31,Wat%20is%20de%20fiscale%20Maribel%20%3F,doorstort%20naar%20de%20fiscale%20diensten.
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (2020), Hervorming van stelsel van
werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 november 2012, https://werk.belgie.be/nl/nieuws/hervorming167.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

van-stelsel-van-werkloosheidsuitkeringen-vanaf-1-november2012#:~:text=Vanaf%201%20november%202012%20wordt,van%2050%20jaar%20en%20meer.
Forem
(2018),
Le
travail
intérimaire
en
Wallonie,
septembre,
https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391472948062/20191128_Analyses_FluxInterim2006201
6.pdf.
Forem (2020), Eléments sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le profilage des demandeurs
d’emploi en Irlande, en Croatie, en Suède et au VDAB, février.
Forem (2020), Métiers d’avenir et compétences pour le futur, analyse transversale des rapports
d’analyse
prospective
des
métiers
et
compétences,
janvier
2020,
https://www.leforem.be/MungoBlobs/1391493818229/202003_A2P_analyse_transversale.pdf.
Forem (2020), Impulsion – 25 ans, https://www.leforem.be/entreprises/aides-emploi-impulsion25-ans.html
Goedemé T, R. Van Gestel, E. Lefevere en J. Janssens (2020),‘The effect of various forms of
automation on the take up of income tested health insurance in Belgium’, NTU InGRID2 Workshop,
Brussels, FPS Social Security.
Henderson D., S. Polachek en L. Wang (2011), ‘Heterogeneity in schooling rates of return’,
Economics of Education Review, 30.
HRW (2013), Verslag 2013: Laaggeschoolden op de arbeidsmarkt, Brussel.
HRW (2018), Verslag 2018: De situatie van de buiten de Europese Unie geboren immigranten op de
Belgische arbeidsmarkt, Brussel.
HRW (2019), ‘Advies over de tendensen en de voorwaarden van de ontwikkeling van de zelfstandige
arbeid’, juni.
HRW (2019), Meer actieven voor een welvarende en inclusieve
https://hrw.belgie.be/nl/home/verslagen-adviezen/alle-verslagen/verslagen-2019.

economie,

HRW (2020), Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van
Covid-19.
Idea Consult (2018), De dienstencheques 360° doorgelicht, Finaal eindrapport, juli 2018,
https://www.ideaconsult.be/images/Finaal_eindrapport_360_zicht_op_dienstencheques__NL.pdf
Idea Consult (2018), La mesure d’emploi Activa.brussels: enquête de qualité, de satisfaction et
d’utilisation auprès des employeurs et travailleurs, Rapport final, Novembre.
Joskin A. en Henry A. (2020), ‘Crise du COVID-19: quel impact sur le bien-être des Belges ?’, Bureau
Fédéral du Plan, Avril.
Lavrijsen J., I. Nicaise (2017): Systemic obstacles to lifelong learning: the influence of the
educational system design on learning attitudes, Studies in Continuing Education,
http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2016.1275540.
Lire et écrire (2020), https://www.lire-et-ecrire.be/Questions-frequentes?lang=fr#Combien-y-a-til-d-analpha-betes-en-Belgique.
Maselli (2012), ‘The evolving supply and demand of skills in the labour market’, Intereconomics, 47,
(1), janvier/février.

168.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Mincer J. (1974), Schooling, experience, and earnings, New York: Columbia University Press.
Nationale Arbeidsraad (2020), Gewaarborgd minimummaandinkomen,
nar.be/CAO-CCT-BEDRAGEN/CAO-BEDRAGEN-MONTANTS-CCT.pdf.

http://www.cnt-

Nautet M. en C. Piton (2019), ‘Analyse van de atypische arbeidsvormen in België’, Economisch
tijdschrift, juni.
NBB (2020), De coronacrisis heeft een aanzienlijke negatieve impact op de inkomens van bepaalde
gezinnen met grotere verliezen voor die met het laagste inkomen, Persberichten, juin.
OECD (2018), Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility. https://www.oecdilibrary.org/education/equityin-education_9789264073234-en.
OECD
(2019),
Database
on
Collective
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CBC.

bargaining

coverage,

OECD (2020), Taxing Wages 2020, OECD Publishing, Paris.
OECD (2020), The Future for Low-Educated Workers in Belgium, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/0140a728-en.
Platt L. and R. Warwick (2020), Are some ethnic groups more vulnerable to COVID-19 than others?,
Institute for Fiscal Studies, May.
Practicali (2018), De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2020,
https://www.practicali.be/blog/geindexeerde-bedragen-aj-2020.
Randstad (2019), Werk zoeken en vinden op de arbeidsmarkt, Brussel: Randstad Research,
september.
RVA (2015) Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2de semester
2013) , https://www.rva.be/nl/documentatie/publicaties/studies.
RVA (2014), Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2de semester
2011), https://www.rva.be/nl/documentatie/publicaties/studies.
RVA (2020), Infoblad E13, Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale
Inschakelingseconomie (SINE), https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e13.
RVA (2020), Infoblad T67, Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling,
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t67https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad
/e13.
RVA (2020), Algemeen overzicht van de degressiviteit, https://www.rva.be/nl/algemeen-overzichtvan-de-degressiviteit.
Sociale
Economie
(2020),
Sociale
Inschakelingseconomie
https://www.socialeeconomie.be/sociale-inschakelingseconomie-sine.

(SINE),

Statbel (2020), Belgische lonen met focus op essentiële beroepen tijdens Covid-19, september,
https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/lonen-en-arbeidskosten/gemiddelde-brutomaandlonen.
Statbel (2020), Belgische armoede-indicatoren 2019 volgens regio en provincie, oktober,
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-oparmoede-sociale-uitsluiting.

169.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiten (2021), Feiten en
cijfers,
https://www.armoedebestrijding.be/wpcontent/uploads/2021/01/210108_minimumuitkeringen.pdf.
Steunpunt Werk (2020), Beroepsmonitor, Beroepenmonitor (steunpuntwerk.be)
Steunpunt Werk (2020), Trendrapport 2020 – Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt,
Departement werk & sociale economie, https://www.vlaanderen.be/publicaties/trendrapport2020-kwetsbare-groepen-op-de-arbeidsmarkt.
UAntwerpen
(2020),
Coronastudie,
Resultaten
eerste
enquête,
17
mars,
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/corona-studie/resultaten/resultaten-eerste-enquete/.
Van der Linden, Bruno (2011), ‘Principes généraux d'évaluation des effets d'un dispositif’, Reflets et
perspectives de la vie économique, Tome L.
Vandenkerckhove S., Desiere S. & Lenaerts K. (2020), Minimum wages and wage compression in
Belgian industries, NBB Working Paper Research nr 387, juli.
Van Langenhove H., I. Penders, M. Sourbron en S. Vansteenkiste (2020), Monitoringsrapport
opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen (Werk.Rapport
2020 nr.1), Brussel/Leuven: Departement Werk en Sociale Economie/Steunpunt Werk.
Van Lancker W. (2020), ‘Reducing non take up at the local level: results and lessons learned from a
randomised controlled trial in a developed welfare state’, InGRID Expert workshop, 11 March 2020,
Brussels.
VDAB (2020), Schoolverlatersrapport, https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport.
Vlaamse
Gemeenschap
(2020),
https://www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen.

Doelgroepenverminderingen,

Wood J. en K. Neels (red.) (2020),Wegwijs naar werk, Longitudinale analyse en evaluatie van
inburgerings- en activeringstrajecten in Vlaanderen, 2005-2016, Eindrapport van de VIONA
Leerstoel ‘Migratie, Integratie & Arbeidsmarkt’, Universiteit Antwerpen.
Working Group Social Impact Corona crisis (2020), ‘Monitoring van de gevolgen van COVID-19 op
de werkgelegenheid en de sociale bescherming in België’, 10/06/2020.

170.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

6. LIJST VAN AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS
Actiris
ADG
AES
AVIQ
bbp
btw
C19
cao
CBD
CEDEFOP
CITI

CHMO
COD
CRB
CVS-CJO
CVTS
EAK
EC
LFS
EHSIS
ERMG
et al.
EU
EU-SILC
FOD
FOD WASO
Forem
FPB
GGMMI
HIVA
HORECA
HRW
IAB
ICT
ILO
IMF
INR
IPA
ISCED
ISCO
kmo

Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Adult Education Survey
Agence pour la santé, le bien-être, l'accompagnement des personnes âgées, le
handicap et les familles en Wallonie
bruto binnenlands product
belasting op de toegevoegde waarde
COVID-19
collectieve arbeidsovereenkomst
contract van bepaalde duur
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches
d'activité économique (ISIC; internationale industriële standaardclassificatie
van alle bedrijfstakken)
Certificaat van hoger middelbaar onderwijs
Contract van onbepaalde duur
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
voor seizoensinvloeden en aantal werkdagen gezuiverde gegevens
Continuing vocational training survey
Enquête naar de arbeidskrachten
Europese Commissie
Labour force survey
European health and social integration survey
Economic Risk Management Group
en mede-auteurs
Europese Unie
European union survey on income and living conditions
Federale Overheidsdienst
Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg
Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling
Federaal Planbureau
Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving
Hotels, restaurants, cafés
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
Internationaal Arbeidsbureau
informatie- en communicatietechnologieën
International Labour Organization
Internationaal Monetair Fonds
Instituut voor de Nationale Rekeningen
interprofessioneel akkoord
International Standard Classification of Education (internationale
standaardclassificatie van het onderwijs)
International Standard Classification of Occupations (internationale
standaardclassificatie van de beroepen)
kleine of middelgrote ondernemingen
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n.b.
NACEBEL
NAR
NBB
NEET
NWWZ
OCMW
OESO
OW
p.m.
PC
PTR
pp
PW
PWA
Q
r
RIZIV
RSVZ
RSZ
RVA
SES
SILC
SINE
SPE
Statbel
STEM
Steunpunt
Werk
TWE
TW
UVW
VDAB
VSVZ
WG SIC-19
WZUA
ZV

172.

niet beschikbaar
Statistische Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese
Gemeenschap
Nationale Arbeidsraad
Nationale Bank van België
Not in Education, Employment or Training
Niet-werkende werkzoekenden
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Out of work
pro memorie (ter herinnering)
Paritair Comité
Participatie-aanslagvoet
procentpunt
Personal Well-being
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
kwartaal
raming
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Structure of earnings survey
Statistiek van inkomens en levensomstandigheden
Sociale Inschakelingseconomie
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling (services publics de l’emploi)
Belgisch statistiekbureau
Science, Technology, Engineering and Mathematics
Kennis- en expertisecentrum over de arbeidsmarkt van het Vlaams Gewest
Tijdelijke werkervaring voor werkzoekenden
Tijdelijke werkloosheid
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen
Working Group Social Impact COVID-19
werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag
zelfstandigheidsverklaring
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LANDENLIJST

EU14

EU

EU13

Indicatoren

Landen

AT
BE
DE
DK
ES
FI
FR
GR
IE
IT
LU
NL
PT
SE

Oostenrijk
België
Duitsland
Denemarken
Spanje
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Zweden

BG
CY
CZ
EE
HR
HU
LT
LV
MT
PL
RO
SI
SK

Bulgarije
Cyprus
Tsjechië
Estland
Kroatië
Hongarije
Litouwen
Letland
Malta
Polen
Roemenië
Slovenië
Slowakije

AU
CA
CH
IS
NO

Australië
Canada
Zwitserland
Ijsland
Noorwegen
Verenigd
Koninkrijk
Verenigde
Staten

UK
US

DE GEWESTEN IN BELGIË
BRU
VLA
WAL

Brussel
Vlaanderen
Wallonië
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BELGISCHE PROVINCIES

ANTW

Antwerpen

W-VL

West-Vlaanderen

O-VL

Oost-Vlaanderen

VL-BRA

Vlaams-Brabant

LIMB

Limburg

LK

Luik

HENEG

Henegouwen

W-BRA

Waals-Brabant

NAM

Namen

LUX

Luxemburg

174.

