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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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Dankbetuiging en disclaimer

Het secretariaat van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid dankt Statbel en Eurostat voor het
ter beschikking stellen van de microgegevens van de enquête naar de arbeidskrachten die
noodzakelijk waren voor de realisatie van dit rapport.

Deze instellingen zijn niet aansprakelijk voor de uit die gegevens afgeleide resultaten en
conclusies.

De uiterste datum voor de actualisering van de gegevens in dit verslag is 28 juni 2022.

Een elektronische versie van dit verslag alsook andere publicaties van de Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid kunnen geraadpleegd worden op het volgende webadres:
https://hrw.belgie.be



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

STAND VAN ZAKEN OP DE
ARBEIDSMARKT IN BELGIË EN IN
DE GEWESTEN

Juli 2022



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

8.



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

9.

SYNTHESE EN AANBEVELINGEN

De arbeidsmarkt hield beter dan gevreesd stand doorheen de COVID-19-crisis.

De grootschalige steunmaatregelen van de overheid1 droegen bij aan de veerkracht van de
arbeidsmarkt tijdens de COVID-19-crisis. Na de daling in 2020 met 1 000 eenheden op jaarbasis
steeg de nettowerkgelegenheidscreatie tot 86 000 in 2021. Een recordaantal van 5 134 000
mensen was aan het werk in het eerste kwartaal van 2022. De werkgelegenheidsgraad van de
20-64 jarigen steeg tot 71,9 %.

Na de eerste schok van de gezondheidscrisis lieten de meeste arbeidsmarktindicatoren een
uitzonderlijke opleving optekenen. Zowel de loontrekkenden als de zelfstandigen droegen bij aan
het herstel. De zwaarst getroffen sectoren bereikten opnieuw een positieve
werkgelegenheidsgroei: handel, transport en horeca, diensten aan ondernemingen en industrie.
Alleen de bedrijfstak van de financiële activiteiten en verzekeringen zag een verdere daling van de
werkgelegenheid, die was ingezet lang voor de uitbraak van de crisis. De tijdelijke werkloosheid en
het overbruggingsrecht2 worden aanzienlijk minder gebruikt, maar nog altijd meer dan vóór
maart 2020. Het volume uitzendarbeid, dat scherp was teruggevallen in maart 2020, bevindt zich
opnieuw op het niveau van vóór de crisis.

De werkgelegenheidsvooruitzichten van de ondernemingen in de conjunctuurenquêtes blijven
gunstig. De werkgelegenheidsgroei had nog groter kunnen zijn als we kijken naar het hoge aantal
banen dat vacant blijft, in alle drie de gewesten. Volgens Statbel bereikte de vacaturegraad een
historisch hoog niveau in het laatste kwartaal van 2021, namelijk 4,8 % (tegen 2,7 % in de EU). In
elk van de drie gewesten ligt de vacaturegraad hoger dan in de EU. De situatie is uitermate
zorgwekkend in de horeca, de informatie en communicatie, en vrije beroepen en
wetenschappelijke en technische activiteiten, waar de vacaturegraad 8 à 9 % bedraagt. De
bouwnijverheid en de industrie staan er niet beter voor (met respectievelijk 7 en 6 %). De
ontwikkeling van het aantal vacatures dat aan de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
wordt doorgegeven, bevestigt de sterke vraag naar arbeidskrachten in de ondernemingen. De
cijfers van de eerste maanden van het jaar 2022 liggen hoger dan de cijfers uit 2021 voor dezelfde
periode.

De aanhoudende vraag naar arbeidskrachten is niet voor alle beroepen even groot. De
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling stellen lijsten op van de knelpuntberoepen, dat zijn de
functies die moeilijker in te vullen zijn. Jaar na jaar zien we daarin dezelfde beroepen terugkeren:
ingenieur, informaticus, verpleegkundige, technicus in de industrie en de bouwnijverheid,
leerkracht, enzovoort. Niet voor al die beroepen is een opleiding hoger onderwijs vereist. De laag-
en middengekwalificeerde beroepen maken er ook deel van uit, zoals dat van schoonmaker.

De hervorming van de arbeidsmarkt waartoe de federale regering in 2022 besloot omvat een
twaalftal maatregelen om het tekort aan arbeidskrachten op te lossen. Deze omvatten de
opstelling van een jaarlijks opleidingsplan door de ondernemingen; de monitoring van de oorzaken
van de tekorten (om de twee jaar debat in de sectoren), het gebruik van de lijsten die de
arbeidsbemiddelingsdiensten hebben opgesteld; de identificatie van de knelpuntberoepen en van
de oorzaken door de sociale partners, de opstelling van een advies en het voorstel van maatregelen,
de communicatie naar de deelstaten die bevoegd zijn voor het werkgelegenheidsbeleid (oprichting
van een interfederaal platform); de mogelijkheid om een inkomen uit een knelpuntberoep of van
een job in een andere regio te combineren met een werkloosheidsuitkering. Het is belangrijk dat

1 Maatregelen om de gevolgen van COVID-19 voor werkenden en werkzoekenden in België te beperken - Mei 2022 |
Hoge raad voor de Werkgelegenheid

2  De specifieke bepalingen die tijdens de COVID-19-crisis werden aangenomen, werden verlengd tot in juni 2022 als
eerste reactie op het conflict in Oekraïne.
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deze maatregelen snel uitvoering krijgen, en dat hun effecten vervolgens onafhankelijk
geëvalueerd worden.

De stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in 2020 werd ruimschoots
tenietgedaan vanaf 2021. Op jaarbasis waren er vorig jaar gemiddeld 464 000 NWWZ op jaarbasis,
een belangrijk aantal, maar het laagste niveau sinds het begin van de jaren negentig. In mei 2022
bedroeg het aantal NWWZ 433 000, tegen 451 000 in mei 2021. Van deze 433 000 werkzoekenden,
komen er 154 000 uit Vlaanderen, 195 000 uit Wallonië en 84 000 uit Brussel.

Deze vermindering wordt opgetekend in de drie gewesten van het land, voor alle leeftijdsgroepen
en alle scholingsniveaus. Jammer genoeg begon deze daling pas later, meer bepaald in november
2021, voor de langdurige werkloosheid (een jaar of meer).

Nochtans staat deze arbeidsmarkt voor risico’s op de korte termijn …

Volgens de projecties van het FPB en de NBB zou de nettowerkgelegenheidscreatie in 2022
aanhouden met een stijging van 67 000 tot 85 000 eenheden. Hoewel de verstoringen als gevolg
van de pandemie wegebben, zal de arbeidsmarkt naar verwachting minder dynamisch worden. Hij
zal worden afgeremd door het groeiende tekort aan arbeidskrachten, de stijgende loonkosten en
de onzekerheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Die brengt de mondiale en Europese economie een nieuwe klap toe, met verscherpte
bevoorradingsproblemen, een toegenomen druk op de grondstofprijzen, met een aanzienlijke
versnelling van de inflatie tot gevolg. De energieprijzen, die in 2021 al fors waren gestegen, zouden
nog eens met 47 % toenemen in 2022. De voedselprijzen en meer recentelijk de kerninflatie veren
ook op, als gevolg van de kostenstijging (energie, lonen, intermediaire inputs en materialen) die
een weerslag heeft op de consumptieprijzen ondanks de kleinere marges die veel producenten
nemen. Men verwacht momenteel dat de inflatie stijgt tot 8,2 % in 2022 en daalt in 2023 tot een
niveau dicht bij 2 % in 2024.

In België heeft deze plotse kostenstijging geleid tot een ongekende toename van de
arbeidskosten via het indexeringsmechanisme. De concurrentiekracht van de Belgische
ondernemingen is daardoor zwaar getroffen ten opzichte van die van de buurlanden, waar de
lonen zich niet onmiddellijk aanpassen aan de inflatie. Naar verwachting zullen de Belgische
uurloonkosten 5,6 % stijgen dit jaar, dat is aanzienlijk meer dan in de buurlanden. We kunnen
verwachten dat de lonen in de buurlanden de inflatie op termijn ook geheel of gedeeltelijk zullen
compenseren. Maar volgens de Nationale Bank, die zich baseert op zijn laatste projecties en die van
andere centrale banken van het ESCB, zal de loonstijging over de periode 2019-2024 3,6
percentpunt groter zijn in België dan in de buurlanden, waardoor er een onmiskenbaar
competitiviteitsverlies zal zijn.

In dat verband zal de nettowerkgelegenheidscreatie vertragen en uitkomen tussen 22 000 (volgens
de projecties van het FPB) en 29 000 eenheden (NBB) in 2023 en tussen 37 000 (NBB) en 41 000
(FPB). Als gevolg van de geringere jobcreatie zal het aantal niet-werkende werkzoekenden naar
verwachting beginnen te stijgen in 2023, maar daarna opnieuw dalen in 2024 tot een jaarlijks
gemiddelde van 441 000 personen. De werkloosheidsgraad zou historisch laag blijven op 5,7 %.

Deze projecties werden samengesteld tegen een achtergrond van grote onzekerheid. De gevolgen
met name van de oorlog in Oekraïne zijn nog grotendeels onvoorspelbaar. Indien de situatie zou
verergeren, zouden de evoluties in verband met werk en werkloosheid, zoals aangekondigd in de
meest recente projecties van het FPB en de NBB, kunnen verslechteren. We moeten de
ontwikkeling van de economische indicatoren, in het bijzonder van de prijzen, nauwlettend volgen.

De stijging van de consumptieprijzen, en in het bijzonder van de energieprijzen, heeft ook een
sociale impact. Maar de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen en de
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beleidsmaatregelen (uitbreiding sociaal tarief, btw-verlaging, energiecheques…) hebben een
relatief goede bescherming van de koopkracht van de meeste huishoudens gewaarborgd.
Desondanks zijn bepaalde groepen minder goed beschermd, bijvoorbeeld huishoudens met
middeninkomens die (net) geen aanspraak kunnen maken op het sociaal tarief.

De oorlog in Oekraïne zorgt ook voor een sterke instroom van vluchtelingen. In de periode van
10 maart tot 21 juni werden er 48 000 aanvragen voor tijdelijke bescherming gedaan, een statuut
specifiek voor de Oekraïense vluchtelingen dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Dit is reeds meer
dan het aantal asielaanvragen in 2015, het jaar van de Syrische crisis, maar het dagelijks aantal
nieuwe vluchtelingen is wel sterk afgenomen. Het FPB schat in dat er in 2022 in totaal 83 000
Oekraïense vluchtelingen zouden komen, waarvan 80 % België zou verlaten in de periode 2023-
2024. De kansen op de Belgische arbeidsmarkt van deze vluchtelingen zijn op dit moment moeilijk
in te schatten. Vluchtelingen hebben historisch een lage werkgelegenheidsgraad in de jaren na hun
aankomst en ze bereiken pas het niveau van andere personen geboren in het buitenland na een
verblijf van 10 jaar. De duur van het conflict en van hun verblijf, en de onzekerheid die daarmee
samengaat, zal dus een grote impact hebben. Daarnaast zijn, anders dan tijdens vorige
vluchtelingengolven, de meerderheid van de vluchtelingen vrouwen en kinderen (slechts 14 % zijn
mannen van 18-64 jaar). De situatie van deze personen, als alleenstaande ouder met kinderen, is
ook niet bevorderlijk voor een snelle integratie op de arbeidsmarkt.

… en tevens voor belangrijke structurele uitdagingen op de lange termijn

Behalve met deze kortetermijnrisico’s kampt de Belgische arbeidsmarkt ook met uitdagingen die
structureel zijn van aard. De Raad vestigt de aandacht op drie daarvan: het tekort aan
arbeidskrachten, de zwakke participatiegraad en de opleiding.

Het tekort aan arbeidskrachten, dat werd verscherpt door de conjunctuur, vormt een rem op de
economische activiteit en bedreigt op die manier de werkgelegenheidscreatie. Het probleem
bestaat in de volledige Europese Unie, maar is bijzonder pregnant in België. Zoals reeds vermeld
heeft de federale regering een reeks maatregelen genomen om dit probleem te milderen dat
verschillende oorzaken heeft. Het tekort kan voortvloeien uit een gebrek aan voldoende
kandidaten, een mismatch tussen de competenties die de werkgevers eisen en die de sollicitanten
hebben, weinig aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden op het vlak van lonen en arbeidszwaarte,
enzovoort. De tekorten houden ook verband met de moeilijkheden om het aanbod van en de vraag
naar arbeid op elkaar af te stemmen. Voor de werkzoekenden hebben de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling een essentiële rol te spelen door hun opdrachten voor bemiddeling en controle
op het zoekgedrag naar werk. De geografische en functionele mobiliteit van de actieve
beroepsbevolking is zeer laag in België. Inspelen op de andere twee uitdagingen, participatie en
opleiding, moet het tekort helpen terugdringen.

De tweede cruciale uitdaging voor de Belgische arbeidsmarkt is het verhogen van de participatie
(de actieve bevolking bestaat uit de werkenden en de werkzoekenden). In 2021 bedroeg de
participatiegraad in België 75,1 % voor de 20- tot 64-jarigen, tegen 87,5 % in Zweden, het
referentieland op dat vlak. Dat is een verschil van 12,4 procentpunt en evenveel marge voor
verbetering. De situatie verschilt evenwel van gewest tot gewest. Vlaanderen onderscheidt zich
met een participatiegraad van 78,1 %, tegen 70,9 % in Brussel en 71,3 % in Wallonië, net onder het
gemiddelde van de EU (78,5 %).

Het zal absoluut noodzakelijk zijn de participatiegraad op te trekken om de doelstelling te halen
die de federale regering zich heeft gesteld: de werkgelegenheidsgraad van 20-64-jarigen tegen
2030 verhogen tot 80 %, terwijl die in 2021 nog 70,6 % beliep. Zelfs indien er geen werkloosheid
zou zijn, zou de 80 %-doelstelling vandaag niet behaald worden, aangezien de participatiegraad
maar 75,1 % bedraagt. Twee voorwaarden moeten met andere woorden gelijktijdig worden
vervuld. Enerzijds moeten de omstandigheden worden geschapen die het mogelijk maken ruim
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600 000 extra banen te creëren in minder dan tien jaar tijd. Anderzijds moet een deel van de
momenteel inactieve bevolking worden geactiveerd. De uitgebreide arbeidsmarktreserve, een
groep die naast de werklozen ook de personen bevat die ofwel werkzoekend, maar niet beschikbaar
zijn ofwel beschikbaar, maar niet werkzoekend zijn, zal niet volstaan. Houden we geen rekening
met de mensen die al werken maar hun arbeidstijd zouden willen verhogen, dan bevat deze
uitgebreide reserve maar 6,5 % van de 20-64-jarigen.

Om deze ambitieuze werkgelegenheidsdoelstelling te bereiken, moet de facto de
werkgelegenheids- en participatiegraad van alle groepen in de samenleving stijgen, maar met
grote verschillen. Zo zou de werkgelegenheidsgraad van vrouwen, kortgeschoolden,
middengeschoolden, niet-EU burgers, 20-24-jarigen en 55-64-jarigen met meer dan 10 procentpunt
moeten stijgen. Daarnaast zijn er sterke regionale verschillen. De werkgelegenheidsgraad van
20-64-jarigen in Vlaanderen is 75,3 %, terwijl die respectievelijk 62,2 % en 65,2 % bedraagt in
Brussel en Wallonië.

Een laatste belangrijke uitdaging is te zorgen voor voldoende en adequate opleiding, zodat de
competenties van werknemers goed afgestemd zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt, in het
bijzonder in de huidige context van sterke spanningen op de arbeidsmarkt. Dit omvat zowel de
initiële opleiding als de voortgezette opleiding doorheen de carrière.

Verschillende evoluties – digitalisering, vergroening en vergrijzing – zorgen voor uitdagingen op de
arbeidsmarkt. Er wordt verwacht dat jobs waar vandaag reeds een grote vraag naar is, sterk zullen
groeien in de toekomst. Zo zullen er bijkomende competenties en jobs nodig zijn o.a. in de
bouwsector (ecologische transitie) en in de gezondheidszorgsector, waar een groot aandeel
werknemers in de komende jaren op pensioen gaan (vergrijzing). Digitalisering zal leiden tot het
ontstaan en verdwijnen van jobs, en tot een nood aan bijkomende competenties. Daarin scoort
België, met een lage deelname aan STEM-studierichtingen en grote moeilijkheden om ICT-
vacatures in te vullen, nu slecht. Meer in het algemeen is het bestrijden van het vroegtijdig
schoolverlaten – 6,7 % van de 18-24-jarigen in 2021 volgden geen opleiding en hadden geen
diploma secundair onderwijs – belangrijk om te zorgen dat iedereen de basiscompetenties heeft
om te kunnen participeren in de arbeidsmarkt.

Opleiding en voortgezette opleiding zijn dus essentieel om te vermijden dat de mismatches op de
arbeidsmarkt, die vandaag reeds groot zijn in België, nog verder toenemen. Hoewel er substantiële
inspanningen gebeuren op het vlak van voortgezette opleiding, zijn die niet gelijk verdeeld en
maken onder andere kortgeschoolde en oudere werknemers er minder gebruik van.
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AANBEVELINGEN

De recente grotendeels positieve evoluties op het gebied van werk mogen de structurele
problemen en de risico’s die zich opstapelen niet verbergen. De groei van bedrijven is vandaag
zeer ernstig beperkt door de krapte op de arbeidsmarkt. De competitiviteit van Belgische
producenten wordt bedreigd door de stijgende loonkosten. De participatie op de arbeidsmarkt blijft
onvoldoende en België lukt er niet zo goed in als de andere Europese lidstaten om bepaalde
risicogroepen meer te doen deelnemen aan de arbeidsmarkt. De regionale verschillen blijven groot
en de arbeidsmobiliteit is onvoldoende. En daarmee noemen we enkel de grootste uitdagingen.

De Raad wil daarom een signaal van bijzondere urgentie naar alle betrokken partijen sturen. Er
moet dringend gehandeld worden. De uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid zijn immens
en de tijd dringt. In een context van grote onzekerheid moet de werking van de arbeidsmarkt een
deel van de oplossing zijn, en niet een deel van het probleem. Een sterke arbeidsmarkt heeft
immers ook gevolgen voor andere fundamentele verbintenissen zoals de koolstofneutraliteit en het
herstel van de overheidsfinanciën. Terwijl de behoeften op sociaal vlak en op het gebied van
infrastructuur en veiligheid toenemen, verhoogt elk uitstel het risico dat de gewenste
doelstellingen niet worden gehaald. Ook de geloofwaardigheid van de betrokken partijen staat op
het spel.

Gezien de bevoegdheidsverdeling tussen federale en regionale instanties wat betreft het
werkgelegenheidsbeleid, herinnert de Raad eraan te streven naar een aanpak die gebaseerd is op
een dialoog tussen beleidsniveaus om zo het overheidsbeleid te optimaliseren. Dit moet het
mogelijk maken de behoeften vast te stellen en beleidsmaatregelen uit te stippelen waarbij
rekening wordt gehouden met plaatselijke bijzonderheden, maar ook met de mogelijke
wisselwerking tussen besluiten die door verschillende entiteiten worden genomen. Hierbij moet
naar synergiën gezocht worden en schadelijke neveneffecten vermeden worden.

De dialoog tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers moet toelaten om samen
evenwichtige arbeidsrelaties te bekomen, die moeten evolueren in functie van de economische en
maatschappelijke evoluties. Het is jammer genoeg steeds moeilijker om een dergelijke consensus
te bereiken. De raad roept de sociale partners op om de constructieve houding te hernemen die
hen na de tweede wereldoorlog heeft toegelaten om deel te nemen aan de definitie van een
model van sociale bescherming dat goed was voor zowel de bevolking als de economie van het
land.

Op basis van zijn analyse stelt de Raad een reeks aanbevelingen voor die hieronder worden
onderverdeeld in drie thema’s: krapte op de arbeidsmarkt, activering en opleiding. Maar deze
thema’s zijn uiteraard onderling sterk met elkaar verbonden.

1. Krapte op de arbeidsmarkt

Te veel vacatures raken niet ingevuld. Dit is geen nieuw aandachtspunt, maar het stelt zich
momenteel bijzonder scherp. Deze krapte op de arbeidsmarkt is niet alleen toe te schrijven aan
een tekort aan of een mismatch van vaardigheden. De voorgestelde arbeidsvoorwaarden moeten
voldoende interessant zijn om kandidaten aan te trekken. Naast het voorgestelde loon, spelen de
werktijden, de moeilijkheid van de taken, het type contract (tijdelijk of permanent), de mobiliteit
en zelfs de waarden van het bedrijf een rol in de aantrekkingskracht van een job. Het spreekt voor
zich dat voor werkzoekenden de criteria in verband met passend werk geverifieerd moeten worden
en dat hun respect voor de voorwaarden van aanvaarding en zoektocht naar werk geëvalueerd
moeten worden.
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In het maatregelenpakket waartoe de federale regering heeft besloten, zou de identificatie door
de sociale partners van de oorzaken van de sectorale tekorten aan arbeidskrachten concrete
antwoorden moeten bieden.

Zoals de Raad al herhaaldelijk heeft aangegeven, spelen de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling hierin een cruciale rol: ze moeten erbij worden betrokken. Via hun analyses
van de kritische functies en van de knelpuntberoepen zijn ze perfect op de hoogte van de noden
van de bedrijven en van de structurele aanwervingsmoeilijkheden voor bepaalde functies. Met deze
kennis kunnen zij de werkgevers helpen bij het stellen van realistische vacature-eisen. Hun prioriteit
moet liggen bij de identificatie van de werkzoekenden aan wie een specifieke opleiding voor deze
beroepen kan worden voorgesteld. Gezien de omvang van deze opdracht, is een gecoördineerde
actie tussen de werkgevers en de middelen van de private spelers en van de sectorale
opleidingsfondsen noodzakelijk.

In bepaalde gevallen moeten werkgevers ook hun eisen herzien, in het bijzonder op het vlak van
diploma of ervaring. Een opleiding op het werk, eventueel via alternerend leren, laat in veel geval
toe om tegemoet te komen aan de noden van het bedrijf en tegelijkertijd de pool van mogelijke
kandidaten substantieel uit te breiden. De Raad wenst dat er een betere valorisatie is van de
formules waarbij een onderneming een werknemer in dienst neemt en zich ertoe verbindt hem
de nodige opleiding te geven om zijn beroep te kunnen uitoefenen. In ruil ontvangt de werkgever
een tussenkomst die overeenstemt met een soort activering van de werkloosheidsuitkering.
Belangrijk hierbij is dat de mogelijkheden voor toegang tot werk worden vergroot voor de zwakste
profielen, die nood hebben aan een versterking van hun competenties. Dit is ook een middel om
de diversiteit binnen bedrijven te versterken.

Het is ook van cruciaal belang om de zaken bij de bron aan te pakken. Heel wat kritische functies
komen overeen met technische en wetenschappelijke beroepen waarvoor de studierichtingen
onvoldoende jonge studenten, in het bijzonder vrouwen, aantrekken. Jongeren moeten vanaf het
secundair onderwijs worden geïnformeerd over de werkgelegenheidsvooruitzichten van
verschillende studierichtingen zodat ze een beter beeld krijgen van die beroepen. De
communicatie moet ook via de ouders gebeuren, van wie de vooroordelen moeten worden
doorbroken. De toekomstgerichte, wetenschappelijke en technische, studierichtingen
opwaarderen gebeurt niet alleen via communicatie. Een beleid van investeringen in de opleiding
van leerkrachten en in infrastructuur is van essentieel belang en dit op alle opleidingsniveaus
(secundair, hoger korte type en lange type). De Raad stelt vast dat het hoger onderwijs vandaag
weinig gericht is op de permanente opleiding van volwassenen. Het aanbod blijft beperkt tot
bepaalde studiedomeinen. Het zou kunnen worden uitgebreid om meer tegemoet te komen aan
de uitdagingen op de arbeidsmarkt en het zou toegankelijker kunnen worden gemaakt voor mensen
die al een beroepsactiviteit hebben. E-learnings of opleidingen in modules zijn pistes die de
voorkeur verdienen, net als formules van alternerend leren.

2. Opleiding

Opleidingen zijn een transversaal middel die zowel de krapte op de arbeidsmarkt kunnen helpen
verminderen als de participatiegraad kunnen helpen verhogen. Het is een proces van lange adem,
dat loopt van de bepaling van de programma's tot het eigenlijke leren. Het is dus noodzakelijk dat
er een toekomstgerichte visie op de competentiebehoeften op de arbeidsmarkt wordt
ontwikkeld. Door deze visie regelmatig te updaten, zullen het opleidingsaanbod, de inhoud en de
leermethoden kunnen worden bijgestuurd. Informatie daarover bestaat al. Op internationaal
niveau speelt het Cedefop hierin een belangrijke rol. Op Belgisch niveau voeren de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de sectorale fondsen dergelijke studies uit. Het
federaal regeerakkoord moedigt ook de sociale partners aan om hieraan bij te dragen. Gezien de
bevoegdheidsverdeling in het domein beroepsopleiding, richt de Raad zich tot de regio’s met de
aanbeveling om een ‘Skills Council’ op te richten, die toevertrouwd zou kunnen worden aan de
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Socio-economische raden. Die zouden, op basis van deze verschillende werkzaamheden, de grote
lijnen uitstippelen van de algemene opleidingsstrategie en zo de verantwoordelijken voor het
ontwerp van opleidingsprogramma’s informeren. De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
zouden hierin ook een kader vinden om hun opleidingsaanbod te structureren en de
werkzoekenden te oriënteren.

Permanente opleiding is ook een hefboom voor integratie, in het bijzonder voor de groepen die
ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt (jongeren, 55-plussers, niet-Europese
buitenlanders). Zij hebben vaak een tekort aan opleiding gemeen. Jongeren die vroegtijdig de
school verlaten en daardoor niet de minimumachtergrond hebben om op duurzame wijze de
arbeidsmarkt te betreden, ouderen die langer aan het werk moeten blijven en van wie de kennis
achterhaald is geraakt en personen van buitenlandse origine die geen erkend diploma hebben of
geen enkele landstaal spreken. De Raad heeft recent een rapport gewijd aan de positie van
kortgeschoolden op de arbeidsmarkt3. Daaruit blijkt dat een specifieke aanpak de voorkeur
geniet. Daarvoor moeten aangepaste leermethoden en professionele begeleidingsdiensten
worden ontwikkeld. De invoering van de individuele opleidingsrekening (IOR), die iedereen het
recht op opleiding toekent, zou de participatie van de ondervertegenwoordigde groepen moeten
kunnen verhogen. Ondernemingen die bijzondere inspanningen leveren voor die groepen moeten
kunnen genieten van voldoende aantrekkelijke financiële stimuli. Voor werkzoekenden, zou de
verlenging van de opschorting van de degressiviteit van de uitkering bij het volgen van een opleiding
voor een knelpuntberoep een belangrijke stimulans zijn. Bovendien, zoals de Raad al vaak heeft
aangegeven, moet er meer gecommuniceerd worden over de procedures voor de erkenning van
diploma’s die in het buitenland werden behaald. Ze moeten toegankelijker en sneller worden.
Ten slotte, moet er meer worden ingezet op de validatie van de vaardigheden die buiten het
traditionele onderwijssysteem worden verworven, om het leren op het terrein te valoriseren. Dit
bestaat reeds, maar het is te complex en niet voldoende zichtbaar. Een equivalentie tussen
diploma’s uit het traditionele onderwijssysteem en de certificaten op basis van de validatie van
competenties zou nuttig zijn om de attractiviteit van deze laatste te verhogen. Deze maatregelen
zullen zowel de werknemers ten goede komen als de ondernemingen in hun zoektocht naar talent.

3. Activering

Op basis van het niveau van participatie van de bevolking op arbeidsleeftijd, kunnen we
vaststellen dat het huidige activeringsbeleid onvoldoende of ontoereikend is. Om een
werkgelegenheidsgraad van 80 % te bereiken tegen 2030, zoals de federale regering heeft
vooropgesteld, blijkt uit de werkzaamheden van de Raad dat de participatie van alle groepen van
de bevolking op arbeidsleeftijd moet worden verhoogd. Ten opzichte van uitkeringsgerechtigden,
moet het evenwicht verzekerd worden tussen rechten en plichten op het gebied van werk en
opleiding. De basisvoorwaarde dat er voor deze mensen duurzame banen moeten worden
gecreëerd mag echter niet over het hoofd worden gezien. Het gaat over 640 000 nieuwe
arbeidsplaatsen tegen 2030, wat neerkomt op een gemiddelde van 71 000 per jaar; dit is meer dan
het dubbele van het gemiddelde van de jaren 2010 (33 000). En dat terwijl de economische
omstandigheden vandaag onzekerder lijken. Een regelmatige monitoring en vastberaden acties zijn
nodig om het concurrentievermogen van de ondernemingen en het inkomen van de werknemers,
de motoren van de welvaartscreatie en van de financiering van ons socialezekerheidsstelsel, te
beschermen. De prognoses van het Federaal Planbureau wijzen op de omvang van de uitdaging,
aangezien er, bij ongewijzigd beleid, een werkgelegenheidsgraad van slechts 73,5 % in 2027 wordt
verwacht, een groot verschil met de 80 % doelstelling drie jaar later.

3 Welke positie hebben de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België? | Hoge raad voor de Werkgelegenheid
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Het volgende technisch verslag van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
zal een eerste stap zijn om een beleid van niet-inflatoire en duurzame groei te helpen bepalen
tegen de achtergrond van verslechterde overheidsfinanciën en stijgende rentetarieven.

De sterke stijging van de loonkosten omwille van de opeenvolgende indexaties als gevolg van de
brutale terugkeer van de inflatie zet druk op de bedrijven, ook omdat hun buitenlandse
concurrenten geen dergelijke automatische aanpassingen van de lonen kennen. Hoewel de ervaring
uit het verleden heeft getoond dat er uiteindelijk een inhaalbeweging gebeurde in de buurlanden,
kan de initiële schok leiden tot een blijvend verlies aan marktaandeel, met negatieve gevolgen voor
de werkgelegenheid. De Raad vindt dat het land niet kan ontsnappen aan een noodzakelijke
reflectie over het evenwicht tussen het beschermen van de koopkracht en het vrijwaren van het
concurrentievermogen van de ondernemingen. De bescherming van het concurrentievermogen
gaat echter niet enkel via een beheerst verloop van de loonkosten. De stimulering van
productiviteitswinsten en dus van investeringen, inclusief in menselijk kapitaal, is ook cruciaal. Het
gaat erom een positieve dynamiek van verdwijnende en nieuwe jobs te vinden. Zo zal het nieuwe
arbeidsaanbod in de sectoren voor personenzorg, de e-commerce, de circulaire economie, de
vergroening en het rationele energieverbruik, de digitalisering enzovoort maximaal kunnen worden
benut. Het nationaal plan voor herstel en veerkracht, Get up Wallonia, Vlaamse veerkracht in
Vlaanderen en het programma Shifting economy voor een economische transitie in Brussel dragen
hiertoe bij. Het initiatief van de private sector is echter essentieel. In een context van stijgende
interestvoeten, moet de financiering van groeiende bedrijven – in het bijzonder jonge bedrijven die
op zoek zijn naar risico kapitaal om hun activiteiten te ontwikkelen – ook voldoende aandacht
krijgen. Dit voluntaristisch economisch en investeringsbeleid kan echter niet volledig tot
ontplooiing komen zonder de ondersteuning van een performant arbeidsmarktbeleid dat
tegemoet komt aan de knelpunten die in dit rapport worden aangehaald.

Bepaalde groepen zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt, waaronder de jongeren, de
personen van buitenlandse afkomst, in invaliditeit of ouder dan 60 jaar en, op meer transversale
manier, de kortgeschoolden. Dit moet er toe aanzetten om de algemene permanente maatregelen,
die vaak budgettair zeer zwaar wegen, waar mogelijk te vervangen of aan te vullen met gerichte
en/of tijdelijke instrumenten om te beantwoorden aan hun specifieke situatie. Dit kan niet enkel
gebaseerd zijn op verlagingen van de sociale lasten (making work affordable), een bevoegdheid van
de regio’s. Deze gerichte verlagingen zijn echter belangrijk om de acties van de
arbeidsbemiddelingsdiensten te ondersteunen. Alleen in die omstandigheden kan een
activeringsbeleid worden uitgerold. Zonder arbeidskansen zullen potentiële kandidaten wellicht
ontmoedigd raken.

Er kan niet van een uniek activeringsbeleid worden gesproken. Personen die werk zoeken moeten
anders worden aangesproken dan personen die a priori geen werk zoeken, er wordt een
onderscheid gemaakt tussen wie steun krijgt van de overheid en wie daar geen recht op heeft. De
instrumenten gaan van aansporing tot verplichting, maar net zoals een duurzame job zich niet laat
afdwingen, kan een persoon niet worden gedwongen om zich duurzaam in te zetten voor een
functie die hem geen voldoening schenkt.

Ook al is werken een krachtige factor van sociale integratie, blijft het loon over het algemeen de
voornaamste motivatie van een werknemer. De eerste hefboom bestaat er dus in werken
financieel aantrekkelijker te maken dan de sociale bescherming (werkloosheidsuitkering,
leefloon, invaliditeitsuitkering, enz.). Terwijl het brutoloon wordt bepaald door onderhandelingen
tussen werkgevers en werknemers, kan de overheid invloed uitoefenen op het nettoloon via haar
fiscaal en parafiscaal beleid. In België blijkt de belastingdruk op arbeid ruimschoots hoger dan het
Europese gemiddelde te liggen, vanaf de laagste inkomens. Voor die laatste groep kan de kwestie
van de financiële aantrekkelijkheid van werken (making work pay) zich stellen. De Raad heeft al
herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de werkloosheids- en inactiviteitsvallen. Sterke
maatregelen zijn nodig om de ambitieuze doelstellingen voor 2030 te behalen. De Raad beveelt
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een algemene hervorming van de belastingen op arbeid aan. Daar moet dus dringend werk van
gemaakt worden. In afwachting daarvan kan er sneller worden ingegrepen op basis van bestaande
instrumenten. De werkbonus voor de laagste lonen zou kunnen worden uitgebreid, met een
bijzondere aandacht voor de opzet ervan om het ontstaan van promotievalkuilen te voorkomen. In
Vlaanderen wordt de jobbonus ingevoerd, een premie voor personen met een laag inkomen.

Er moet ook rekening worden gehouden met het verlies van bepaalde sociale voordelen wanneer
het statuut van werkloosheid of inactiviteit wordt opgegeven; deze voordelen moeten worden
gecompenseerd volgens een degressief profiel. Net als de regering vooropstelt, zou de
gedeeltelijke cumulatie van een sociale uitkering en een arbeidsinkomen sommige
uitkeringsgerechtigden ertoe kunnen aanzetten om een beroepsactiviteit te aanvaarden of
geleidelijk te hervatten, en hierbij werkloosheids- en inactiviteitsvallen vermijden. De
belastingvrijstelling van premies in het kader van werkhervatting is ook een mogelijke piste.

Belangrijk om op te merken is dat het financiële criterium echter niet volstaat. Heel wat andere
situaties beïnvloeden de mogelijkheid om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Die situaties
verschillen naargelang van de beschouwde groep. De Raad identificeerde de volgende situaties (dit
is geen volledig overzicht):

 Discriminatie, die op verschillende criteria kan gebaseerd zijn (etnische afkomst, leeftijd,
geslacht, religie, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, enz.), moet voortdurend worden
bestreden. Ze schaadt individuen en ontzegt de samenleving de bijdrage van gemotiveerde
werknemers. Actie wordt in de eerste plaats ondernomen via informatie om vooroordelen weg
te nemen, maar ook via controles en sancties.

 De beschikbaarheid van voldoende, betaalbare plaatsen voor de opvang van kinderen, die
gedurende een voldoende ruime tijdspanne beschikbaar zijn zodat ouders voltijds kunnen
werken rekening houdend met hun verplaatsingstijd. Dit heeft niet alleen betrekking op
kleuters maar ook op leerlingen lager onderwijs.

 Een diploma is voor de werkgever een middel om zeker te zijn dat de persoon die hij in dienst
neemt over de gezochte competenties beschikt. Het is echter mogelijk dat personen die
perfect bekwaam zijn om de functie uit te oefenen niet over een diploma beschikken, omdat
zij een opleiding ‘on the job’ hebben gehad of omdat hun diploma niet erkend is in België. Voor
deze mensen bieden vaardigheidsbeoordelingen en -certificaten een antwoord dat sneller en
goedkoper toegankelijk moet zijn. Bedrijven moeten aangemoedigd worden om zich niet te
concentreren op het diploma en zich te engageren voor de opleiding van hun personeel.

 Beroepservaring, die vaak naast diploma’s wordt geëist, ontbreekt bij starters op de
arbeidsmarkt. Springplankjobs die worden toegekend in het kader van de jongerengarantie of
bedrijfsstages waarbij opleiding en concrete ervaring worden gecombineerd, zijn
instrumenten die de voorkeur verdienen.

 Voor mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, biedt de sociale economie een kans
op integratie. Andere gewestelijke initiatieven kunnen een bron van inspiratie zijn. In
Vlaanderen biedt het project ‘Individueel maatwerk’ een financiële steun aan werkgevers die
personen in dienst nemen die moeilijkheden ondervinden om te worden ingeschakeld op de
arbeidsmarkt. In Wallonië heeft de strategie “Job First” als objectief om te strijden tegen
langdurige werkloosheid. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het concept “territoire zéro
chômeur de longue durée” in uitvoering.

 Het ondernemerschap is ook een piste die de arbeidsmarktparticipatie van bepaalde
ondervertegenwoordigde groepen kan verhogen (60-plussers, vrouwen na een lange periode
van inactiviteit, personen van buitenlandse afkomst). Aan deze optie zijn echter risico’s
verbonden. Wie deze stap wil zetten, moet worden begeleid (business plan, business angel,
opleidingen) en minstens tijdelijk genieten van een vangnet op basis van hun vorig statuut.

 Om de geplande verlenging van de carrières te begeleiden, en zo de vervroegde vertrekken te
verminderen, moeten de bedrijven gestimuleerd worden om een HR politiek te voeren met
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aandacht voor oudere werknemers, met daarbij aanpassingen van de werkplek, opleiding en
professionele heroriëntering.

 Mobiliteit is een ware uitdaging op nationaal niveau. Overbelaste wegennetten en een
ontoereikend aanbod aan openbaar vervoer kunnen de mogelijkheden beperken om de
volledige arbeidsreserve te benutten. Ook een onvoldoende kennis van de andere landstaal
kan remmend werken. Maar de werkzoekenden moeten tevens gestimuleerd worden om
grenzen van hun regio over te steken indien hun gepast werk wordt aangeboden. Mobiliteit
moet een integraal deel uitmaken van het activatiebeleid.

 Iemand kan ook de arbeidsmarkt verlaten of moeite ondervinden bij zijn inschakeling op de
arbeidsmarkt wegens zijn gezondheidstoestand. Functionele mobiliteit binnen de
onderneming en de aanpassing van de arbeidsomstandigheden moeten helpen om
doelstellingen te halen die via sectorale overeenkomsten worden onderhandeld, zonder dat
er sprake is van quota zoals in de overheidsdiensten. De maatregelen die worden genomen
om langdurig zieken opnieuw in te schakelen onderstrepen hier het engagement van de
overheidsdiensten. Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op preventie om zo (langdurige)
ziektes te vermijden. De Raad heeft gekozen om zijn thematisch rapport in 2023 te wijden aan
de thematiek van arbeidsongeschiktheid.

Brussel, 4 juli 2022



Hoge Raad voor Werkgelegenheid
VERSLAG 2022

STAND VAN ZAKEN OP DE
ARBEIDSMARKT IN BELGIË EN IN
DE GEWESTEN

Juli 2022



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

20.



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

21.

Inhoud

1. Sociaal-economische context ......................................................................................... 22
 Internationale context .................................................................................................... 22
 Inflatie ............................................................................................................................ 22
 Lonen .............................................................................................................................. 24
 Armoede en welzijn ........................................................................................................ 25

2. Demografie..................................................................................................................... 29
 Evolutie van de bevolking ................................................................................................ 29
 Migratiebeleid in België .................................................................................................. 31

3. Werkgelegenheid ........................................................................................................... 36
 Werkgelegenheid naar statuut en naar sector ................................................................. 36
 Prognoses voor de arbeidsmarkt ..................................................................................... 42
 Tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht ................................................................ 45
 Faillissementen ............................................................................................................... 47
 Tijdelijk werk en uitzendarbeid ....................................................................................... 49

3.5.1. Uitzendarbeid ................................................................................................................. 49
3.5.2. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten ................................................................................... 49

 Conjunctuurenquêtes ..................................................................................................... 50
 Arbeidsaanbod, vacatures en tekort aan arbeidskrachten ............................................... 51
 Werkgelegenheidsgraad.................................................................................................. 54

3.8.1. Volgens de kenmerken .................................................................................................... 54
3.8.2. Naar gewest .................................................................................................................... 55

4. Werkloosheid ................................................................................................................. 56
 Verloop van het aantal niet-werkende werkzoekenden ................................................... 56

4.1.1. Per gewest en kenmerken ............................................................................................... 56
4.1.2. Uitkeringsgerechtigde en niet-uitkeringsgerechtigde NWWZ .......................................... 58

 Werkzoekende en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen ............ 58
 Werkloosheidsgraad ....................................................................................................... 59

5. Participatie ..................................................................................................................... 61
 Werkgelegenheidsdoelstelling 2030 en participatie risicogroepen .................................. 61
 Arbeidsmarktreserve ...................................................................................................... 63

6. Referenties ..................................................................................................................... 67

7. Bijlagen .......................................................................................................................... 69



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

22.

1. SOCIAAL-ECONOMISCHE CONTEXT

Internationale context

Begin 2022 leek de impact van de COVID-19 pandemie weg te ebben en was de economie aan een
sterke heropleving bezig, die zich vertaalt in een robuuste arbeidsmarkt, zoals we in dit rapport
zullen bespreken.

De inval van Rusland in Oekraïne eind februari 2022 dreigt dit positieve momentum echter te
doorbreken. Ze zorgt, na de COVID-crisis, opnieuw voor disrupties in het globale aanbod, stijging
van de grondstofprijzen en onzekerheid. De EU, die dichte economische relaties heeft gevormd met
Rusland en afhankelijk is van verschillende grondstoffen, is hierdoor sterk getroffen. En hoewel de
impact van COVID op de Belgische economie zeer klein is geworden, kunnen opflakkeringen in
andere werelddelen niet uitgesloten worden en leiden tot nieuwe problemen in de aanvoerketens.

De Oekraïense crisis zorgt daardoor voor een belangrijke vertraging in de economische activiteit;
de groeiverwachting voor het eurogebied werd verlaagd met 0,8 en 0,6 percentpunt in het tweede
en derde kwartaal van 2022 (ECB, 2022). Voor België, geeft de korte termijn schatting aan dat de
economische groei zal stilvallen (0% groei) in het tweede kwartaal van 20224. De prognoses geven
aan dat de Belgische economie zal groeien tussen 2,4 % (NBB) en 2,6 % (FPB) in 2022 en 1,3 % (FPB)
en 1,5 % (NBB) in 2023.

Deze ontwikkelingen zullen een impact op de Belgische arbeidsmarkt hebben. Een vertraagde
activiteit heeft een directe impact op de netto-jobcreatie (zie sectie 3.3). Daarnaast heeft de stijging
van de prijzen ook een impact op de lonen, zoals we in de volgende secties bespreken.

Inflatie

De inflatie steeg sterk doorheen 2021, met als belangrijkste drijfveer de enorme stijging in
energieprijzen (+22,7 % in 2021). Dit kwam door een samenloop van omstandigheden, waaronder
de sterke vraag bij het heropenen van de economie, het inelastische energieaanbod en de
seizoensgebonden energievraag die langer dan gewoonlijk duurde in Europa.

Toen in Januari 2022 de situatie wat leek te verbeteren, begon de oorlog in Oekraïne en kwam er
opnieuw een sterke volatiliteit op de energiemarkten. De verwachting van de NBB is dat
energieprijzen met maar liefst 47 % zullen stijgen in 2022. Op basis van de marktverwachtingen, is
de huidige inschatting dat de energieprijzen zullen stabiliseren in 2023 en licht dalen in 2024
(-6,4 %), maar op dat moment dus nog steeds op een hoog niveau zullen zitten.

4 Nationale Bank van België, Business Cycle Monitor, juni 2022
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Grafiek 1 - Vooruitzichten van totale inflatie en bijdrage van de componenten
(Totale inflatie (HICP) in %, bijdrage van componenten in percentpunt)

Bronnen: NBB, ECB.

De sterke inflatie wordt echter niet enkel gedreven door energieinflatie. De voedingsinflatie, die in
2021 beperkt was, zal naar verwachting sterk stijgen in 2022 (+5,4 %), sterk gedreven door het
conflict in Oekraïene.

Ook andere prijzen stijgen. De onderliggende kerninflatie, die energie en voeding uitsluit, zal naar
verwachting stijgen van 1,3% in 2021 tot 3,3% in 2022 en daarna dalen tot 2,2% in 2024. Dit is een
gevolg van stijgende kosten – energieprijzen, lonen, intermediaire inputs, vervoerskosten en
materialen – die gedeeltelijk doorgerekend worden in de uiteindelijke consumptieprijzen.

Tabel 1 - Verwachte inflatie (Nationaal Indexcijfer der Consumptieprijzen, NICP) volgens het FPB en de
NBB
(totale inflatie (NICP) in %)

2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e

FPB 1,4 0,7 2,4 8,1 3,5 1,8 1,7 1,6 1,6
NBB 1,4 0,7 2,4 7,8 3,4 1,7 / / /

Bronnen: FPB, NBB.

Als gevolg van deze verschillende componenten, is de verwachting dat de totale inflatie zal stijgen
van 3,2 % in 2021 tot 8,2 % in 2022, het hoogste niveau sinds de introductie van de
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geharmoniseerde prijsindex in 19995. Door de verwachte stabilisatie en daling van de
energieprijzen, zou de inflatie volgens het FPB en de NBB daarna sterk dalen tot een niveau rond
de 2 % vanaf 2024.

Lonen

De automatische indexering heeft er voor gezorgd dat ook de lonen sterk stijgen. Aangezien gas-
en elektriciteitsprijzen deel uitmaken van de gezondheidsindex waarop de indexering gebaseerd is,
wordt er verwacht dat de uurloonkosten tussen de 5,2 % (FPB) en 5,6 % (NBB) zullen stijgen in
20226, en dit bijna uitsluitend door de indexatie.

Dit heeft een directe impact op de Belgische kosten-competitiviteit. In andere landen, die geen
automatische indexering hebben, volgen de lonen niet onmiddellijk de inflatie. Om die reden wordt
er verwacht dat de uurloonkosten in de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland in 2022 met
3 %7 zullen stijgen, substantieel minder dan in België.

Er kan wel verwacht worden dat op termijn, ook in de andere landen, de evolutie van de lonen op
zijn minst gedeeltelijk de inflatie zal compenseren. Bovendien heeft de “wet tot bevordering van
de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen” als doelstelling
om het verschil in loonkosten met deze buurlanden te elimineren. Door deze wet en het verschil in
loonkosten met de buurlanden, zal er in België weinig ruimte zijn voor reële loonstijgingen bovenop
de inflatie.

Door deze mechanismen wordt er effectief verwacht dat de loonstijgingen in 2024 hoger zullen zijn
in de buurlanden dan in België. Desondanks zal het opgelopen verschil zelfs in 2024 nog niet volledig
verdwenen zijn. De verwachte cumulatieve loonstijging in de periode 2019-2024 is 21,4 % (NBB),
terwijl die 17,8 % is voor de buurlanden, een verschil van 3,6 percentpunt. Hoewel de
competitiviteitshandicap vermoedelijk dus tijdelijk is, zal er toch een periode overgaan voor ze
volledig is verdwenen. De gevolgen voor het concurrentievermogen dreigen dus de afzetmarkten
van de Belgische producenten blijvend te beïnvloeden, zowel op de internationale markten als op
de interne markt.

5 De NICP (Nationaal Indexcijfer der Consumptieprijzen) zal naar verwachting stijgen tot 7,6 % in 2022, het hoogste
cijfer sinds 1983.

6 Wordt er rekening gehouden met de loonsubsidies, dan bedraagt de jaarlijkse groei van de uurloonkosten 5,8 % in
2022.

7 Gewogen gemiddelde voor Frankrijk, Duitsland en Nederland.
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Grafiek 2 - Verloop uurloonkosten in België en zijn buurlanden
(nominale uurloonkosten in de private sector, index 2019 = 100)

Bron(nen): CRB, NBB, FPB, Eurosysteem.
1 Gewogen gemiddelde van de gecumuleerde loonkostgroei, op basis van de huidige Eurosysteem projecties.
 Het cumulatieve verschil in loonkostgroei tussen België en de buurlanden dat hier wordt getoond is niet

noodzakelijk identiek aan de officiële inschatting van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

De sterke stijging in de lonen creëert ook het risico op een loon-prijs spiraal waarbij de prijs- en
loonstijgingen elkaar versterken. Dit wordt echter momenteel niet verwacht om verschillende
redenen. In het verleden werden sterke loonstijgingen gedeeltelijk opgevangen door dalende
winstmarges, waardoor consumptieprijzen minder sterk stegen. Daarnaast beperkt dezelfde wet
voor werkgelegenheid en concurrentievermogen de marge voor loonstijgingen en zou de externe
druk op de meeste prijzen in de komende jaren moeten afnemen.

Armoede en welzijn

De impact van de COVID-19-crisis op inkomen en (monetaire) armoede is gemengd en hangt sterk
af van de situatie van de personen. Naar schatting twee derde van de werknemers leed geen
inkomensverlies door COVID-19 in 2020. En terwijl voor de anderen het gemiddelde
inkomensverlies 3,1 % van het beschikbare jaarinkomen was in 2020, liep dit op tot 5,7 % voor
personen die langer dan 53 dagen tijdelijk werkloos waren, tot gemiddeld 6,5 % voor werknemers
in de horecasector, en 7,8 % voor mensen die tijdelijk werkloos werden en een flexijob zagen
wegvallen (Capeau et al., 2021).

De cijfers in verband met sociale bijstand bevestigen het beeld van een beperkte geaggregeerde
(financiële) impact, maar niettemin een reële impact voor sommige groepen. Het aantal personen
met een leefloon steeg in het jaar 2020, maar daalde daarna opnieuw en was begin 2022 dicht bij
het niveau van voor de COVID-19 crisis.

In andere vormen van sociale hulp bij de OCMW’s was er echter wel een sterke stijging. Zo is er
sinds september 2020 een stijging van niet-dringende medische hulp, die mogelijk gelinkt is aan
uitstel van niet-COVID-19-gerelateerde gezondheidsproblemen. Het aantal aanvragen tot
schuldbemiddeling nam vanaf juli 2020 toe, net zoals de voedselhulp en die is nog niet volledig
terug op haar pre-crisisniveau. Vragen om financiële hulp namen vanaf november 2021 opeens
sterk toe, vermoedelijk als gevolg van de stijgende energieprijzen (WG-SIC, 2022).
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Grafiek 3 - Leefloon en andere sociale hulp door OCMW’s
(aantal personen)

Bron: WG-SIC, op basis van gegevens van de POD maatschappelijke integratie en enquêtes van de OCMW’s.

Deze resultaten zijn het gevolg van de overheidsinterventies om het inkomensverlies te
compenseren. De grote groep werknemers die tijdelijk werkloos werden (zie sectie 3.3) ontvingen
een vervangingsinkomen, met een effectieve vervangingsratio die hoger was voor lage lonen dan
voor hoge lonen, en die in bepaalde gevallen kon oplopen tot meer dan 100 %. Dit kon gebeuren
omdat ook de bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen tijdelijk werd verlaagd en er in bepaalde
sectoren aanvullende premies werden toegekend (WG-SIC8, 2022). Ook voor zelfstandigen kwam
er een tijdelijke uitbreiding van het overbruggingsrecht, gekoppeld aan andere maatregelen, die de
negatieve impact van de vermindering of de stopzetting van activiteiten konden verzachten.

Bovendien beperkt de impact zich niet tot inkomensverlies. De impact op onderwijs en scholing zou
op de lange termijn groot kunnen zijn. Maldonado en De Witte (2020) stellen substantiële
leerverliezen vast in het zesde leerjaar, equivalent aan een half jaar scholing, met een grotere
impact én een grotere toename van ongelijkheid in scholen met kwetsbare leerlingen. Joskin (2022)
raamt het leerverlies tussen maart 2020 en juni 2021 op 53 % van de verworven kennis van een
normaal schooljaar wat, indien dit leerverlies zich aanhoudt, zou kunnen leiden tot een daling van
het toekomstig loon van deze leerlingen met 3,9 %. Het zal dus aanzienlijke economische kosten
hebben.

Er is ook een impact op de geestelijke gezondheid die, net zoals de algemene tevredenheid met het
leven, mee evolueerde met de golven van de COVID-19-pandemie. Hoewel die problemen zijn
verminderd in de loop van 2021, waren er in maart 2021 nog steeds substantieel meer problemen
met angststoornissen en depressieve stoornissen dan voorheen. Deze impact is sterker voor

8 Working Group Social Impact COVID-19
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vrouwen, jongeren en mensen die voorheen al psychisch kwetsbaar waren (Federaal Planbureau,
2022b; Sciensano, 2022).

De recente stijging van de consumptieprijzen en in het bijzonder van de energieprijzen is de tweede
ingrijpende verandering die een sociale impact zou kunnen hebben. Net zoals voor de
COVID-19-crisis, lijkt de algemene impact tot nu toe beperkt, maar met uitzonderingen voor
bepaalde groepen waarvoor er wel een belangrijk effect is.

De federale regering heeft verschillende maatregelen genomen om de impact van de stijgende
energieprijzen te beperken:

- een tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 %;
- een tijdelijke verlaging van de btw op gas naar 6 %;
- een uitbreiding van het sociaal tarief naar ongeveer 1 op 5 huishoudens;
- een eenmalige energiecheque van € 80 voor de meest kwetsbare gezinnen (die genieten van het

sociaal tarief);
- een verwarmingspremie van € 100 voor alle huishoudens;
- een premie van € 200 voor huishoudens die verwarmen op stookolie;
- een tijdelijke verlaging van de accijnzen op diesel en benzine samen met een omgekeerd

cliquetsysteem dat ervoor zorgt dat de accijnzen weer stijgen onder de prijs van € 1,7 per liter.

Een analyse die rekening houdt met de beleidssteunmaatregelen, zoals aangekondigd op of voor 1
februari 2022, toont dat het effect sterk afhangt van het inkomensdeciel en het type energietarief
van de consument (Capeau et al., 2022). Deze maatregelen omvatten de tijdelijke verlaging van de
btw op elektriciteit, de uitbreiding van het sociaal tarief en de eenmalige verwarmingscheque.
Daarnaast houdt ze ook rekening met de automatische indexering van de lonen, een belangrijke
bescherming tegen de stijgende energieprijzen. De indexering en het sociaal tarief blijken de
belangrijkste impact te hebben, terwijl het effect van de btw-verlaging op elektriciteit zeer beperkt
is.

Personen met een vast tarief gaan erop vooruit omdat ze wel genoten van de voordelen maar geen
meerprijs moesten betalen voor hun energie. Bij het verlopen van hun contract moeten diegenen
die niet genieten van een sociaal tarief echter ofwel overstappen naar een variabel tarief of een
vast tarief aan een hogere prijs aanvaarden, waardoor ze na verloop van tijd ook een hogere prijs
moeten betalen.

Het meest relevant zijn dus de groepen met een variabel tarief. Hoewel de impact van de stijgende
marktprijzen groot is voor al deze groepen (meer dan € 200 per maand gemiddeld in de periode
januari 2021-januari 2022), gaan de huishoudens in de 2 laagste inkomensdecielen er gemiddeld
op vooruit, hoofdzakelijk door de combinatie van de uitbreiding van het sociaal tarief met de
automatische indexering. Die in het hoogste deciel, die proportioneel een kleiner deel van hun
inkomen uitgeven aan energie, gaan er ook op vooruit omdat de indexering de stijging van de
energieprijzen ruimschoots compenseert.
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Grafiek 4 - Impact van de stijgende energieprijzen en de daaraan gekoppelde maatregelen
(impact in € per maand voor huishoudens met een variabel tarief, simulatie op basis van prijsstijgingen van
januari 2021 tot januari 2022 en maatregelen van februari 2022, per inkomensdeciel)

Bron: Capeau et al. (2022).

Maar ook hier zijn er groepen waarvoor de impact wel groot kan zijn. De middelste
inkomensdecielen zien, gemiddeld, een negatief effect van de prijsstijgingen. Zo is er bijvoorbeeld
een groot verschil tussen personen die net wel en net niet aanspraak kunnen maken op het sociaal
tarief.

Bovendien beschermen de maatregelen de consumenten niet volledig tegen de stijging van de
energieprijzen. De indexering zorgt voor een hoger inkomen, maar hangt niet af van de hoeveelheid
energie die een huishouden verbruikt. Dit heeft als voordeel dat er een financiële prikkel is om
minder energie te gaan verbruiken. Maar het zorgt er ook voor dat de stijgende energieprijzen toch
een grote impact hebben op huishoudens met een hoog verbruik - bijvoorbeeld door een slecht
geïsoleerde woning – en die geen aanspraak kunnen maken op het sociaal tarief.
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2. DEMOGRAFIE

Evolutie van de bevolking

De totale Belgische bevolking zal in de periode tot 2040 naar verwachting minder sterk groeien dan
in de voorbije 20 jaar. Zowel het internationaal migratiesaldo (immigratie min emigratie) als het
natuurlijk saldo (geboorten min sterfgevallen) zouden bijdragen aan die groei, maar in mindere
mate dan in de laatste 20 jaar. Ook in alle gewesten wordt er een bevolkingsgroei verwacht in die
periode, met de grootste groei in Vlaanderen, gevolgd door Wallonië en Brussel. Interne migratie
van Brussel naar de andere gewesten draagt sterk bij aan deze verschillen (Federaal Planbureau,
2022a).

De bevolking op arbeidsleeftijd zou ook minder sterk stijgen dan in de voorbije jaren. Indien we ons
beperken tot de 15-64-jarigen en geen rekening houden met de stijging van de pensioensleeftijd,
zou de bevolking op arbeidsleeftijd pieken in 2028. Maar zelfs wanneer de 65- en 66-jarigen (vanaf
2025 en 2030) worden meegerekend, is de stijging beperkt en tussen 2030 en 2040 wordt er zelfs
een daling verwacht. Hierbij zijn er wel sterke regionale verschillen: In Brussel blijft de bevolking op
arbeidsleeftijd groeien, terwijl ze in Wallonië in 2040 zelfs na de verhoging van de pensioensleeftijd
nauwelijks groter zal zijn dan nu. In alle gewesten is de groei kleiner dan in het verleden. Er is echter
wel een grote onzekerheid rond deze schattingen op lange termijn. In het bijzonder het
internationaal migratiesaldo, waarvan verwacht wordt dat het in de periode tot 2040 lager zal zijn
dan in de voorbije 20 jaar, is moeilijk te voorspellen.

De evolutie in de samenstelling van de bevolking op arbeidsleeftijd verandert ook. Waar oudere
leeftijdsklassen in het verleden aan relatief belang wonnen, zal dit in de toekomst minder het geval
zijn. Indien we dit samenvatten door de gemiddelde leeftijd, zien we dat de gemiddelde leeftijd van
de 15-64-jarigen in 2021 zou pieken. Door de stijging van de pensioenleeftijd stijgt de gemiddelde
leeftijd van de bevolking op arbeidsleeftijd nog, maar slechts in beperkte mate. Enkel in Brussel,
waar deze groep jonger is, kunnen we nog een grote stijging verwachten. Maar globaal is het proces
van een ouder wordende bevolking op arbeidsleeftijd dus voltrokken.



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

30.

Grafiek 5 - Bevolking op arbeidsleeftijd in België en de gewesten
(bevolking van 15 tot de pensioenleeftijd: 15-64 tot 2024, 15-65 van 2025 tot 2029 en 15-66 daarna)

Bron: Federaal Planbureau (2022c).

De impact van de COVID-19-crisis op de totale bevolkingsgroei was kleiner dan oorspronkelijk
ingeschat. Hoewel er een substantiële oversterfte was in 2020, was er geen significante oversterfte
meer in 2021. Voor de bevolking op arbeidsleeftijd was dit effect zeer beperkt en was er vooral een
impact via het migratiesaldo, maar dit was tijdelijk en kleiner dan verwacht. Er wordt dan ook niet
verwacht dat de COVID-19-crisis een impact zal hebben op de demografische groei op lange termijn
(Federaal Planbureau, 2022a).

Ook de crisis in Oekraïne heeft een impact op de bevolkingsgroei. In de eerste drie maanden sinds
de start van het conflict werden er reeds 48 000 aanvragen tot tijdelijke bescherming ingediend,
een statuut dat geactiveerd werd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ter vergelijking,
de crisis in Syrië in 2015 leidde tot 44 760 asielaanvragen op een periode van een jaar. De
vluchtelingstroom uit Oekraïne is wel sterk aan het vertragen. De 1 500 à 2 000 dagelijkse
aanvragen in het begin van de crisis zijn gedaald tot gemiddeld minder dan 400 sinds begin april.

Het Federaal Planbureau verwacht, op basis van de huidige situatie, dat er in 2022 in totaal 83 000
Oekraïense vluchtelingen naar België zullen komen, waardoor er een bevolkingsgroei van 133 000
personen zou zijn in 2022, in plaats van 50 000 in een vorige prognose. Deze schattingen gaan
uiteraard gepaard met een grote onzekerheid. In een “laag” en “hoog” scenario, waarin er wordt
uitgegaan van een verbetering of verslechtering van de situatie in Oekraïne, zou de bevolkingsgroei
100 000 (laag) of 200 000 (hoog) zijn. Aangezien het om een tijdelijke bescherming gaat, wordt er
ook van uitgegaan dat 80 % van hen België zal verlaten in de loop van 2023 en 2024, waardoor er
nauwelijks een impact is op de langetermijnprognoses.



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

31.

Grafiek 6 - Asielaanvragen en tijdelijke bescherming
(aantal personen)

Bronnen: CGVS, IBZ.
1 Onmiddellijke toegang tot tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen.

De karakteristieken van de Oekraïense vluchtelingen verschillen ook sterk van die van vluchtelingen
uit vorige conflicten. Omdat Oekraïne limieten heeft geplaatst op de uitstroom van mannen, zijn
vrouwen en kinderen sterk vertegenwoordigd: 36 % van de personen met tijdelijke bescherming
zijn kinderen, 42 % vrouwen van 18 tot 64 jaar en slechts 17 % mannen van 18 tot 64 jaar. Ter
vergelijking, in 2015, het jaar van de Syrische vluchtelingencrisis, werden 31 % van de
asielaanvragen gedaan door kinderen en de grote meerderheid (71 %) door mannen.

Migratiebeleid in België

Slechts een klein deel van de jaarlijkse migrantenstromen volgt op een aanvraag tot asiel.
Verschillende andere immigratiekanalen zijn mogelijk. Mensen immigreren ook voor internationale
bescherming, om economische redenen, voor gezinshereniging of studies. Daarnaast maakt het
vrije verkeer binnen de Schengenruimte en de Europese Economische Ruimte (EER), dat zijn de
lidstaten van de Europese Unie (EU) plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, een belangrijk deel
uit van de jaarlijkse migratiestromen. In het onderstaande kader worden verschillende belangrijke
definities en concepten voor het immigratievraagstuk toegelicht.
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Kader 1: Migratiestatussen9: enkele definities10

Migratie binnen de Schengenruimte en de Europese Economische Ruimte: Inwoners van de
Schengen-landen en de Europese Economische Ruimte hebben het recht op vrij verkeer. Mensen
hebben verschillende redenen om van het ene land naar het andere te migreren, maar daarvoor
bestaan geen verschillende migratiekanalen. Een vergunning is niet nodig. Merken we wel het
bijzondere statuut van de gedetacheerde werknemers binnen de lidstaten van de EU op. Een
werknemer wordt beschouwd als gedetacheerd in het kader van een arbeidsovereenkomst
wanneer hij zijn functies tijdelijk in een andere lidstaat uitoefent dan de lidstaat waarin hij werd
aangeworven en gewoonlijk werkt. Deze werknemers zijn niet opgenomen in de nationale
statistieken en worden geregistreerd in een aparte database.

Niet-inwoners van de Schengenruimte en de EER kunnen gebruikmaken van verschillende
migratiekanalen om zich blijvend te vestigen in het land. In dat geval spreken we van permanente
migratie (langer dan 3 maanden). Die kanalen zijn economische migratie (exclusief tijdelijke
migratie), gezinshereniging, internationale bescherming en studies.

Economische migratie: mensen die het land binnenkomen om er een job uit te oefenen.
Economische migranten krijgen een gecombineerde vergunning voor bepaalde of onbepaalde
duur (afhankelijk van een minimumduur van de tewerkstelling in het geval van een vergunning
voor bepaalde duur) die zowel een arbeids- als een verblijfsvergunning inhoudt. De aanvraag
daartoe moet door de werkgever worden ingediend bij het gewest in kwestie.

Gezinshereniging: biedt gezinsleden die over meerdere landen zijn verspreid de kans zich
opnieuw bij elkaar te voegen. De voorwaarden voor gezinshereniging worden bepaald door de
gezinshereniger, dat is de persoon die in België verblijft en zijn familie wil overbrengen. Alleen
echtgenoten, kinderen of ouders (wanneer de gezinshereniger een kind is) kunnen aanspraak
maken op het recht op gezinshereniging. De gezinshereniger moet daarbij aantonen dat hij over
stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, aangepaste huisvesting en een
ziekteverzekering voor het hele gezin beschikt. Voor asielzoekers met de status van vluchteling
of subsidiaire bescherming geldt evenwel een afzonderlijke procedure. Zij kunnen tijdens het jaar
waarin hun status werd toegekend een aanvraag tot gezinshereniging indienen via een
vereenvoudigde procedure waarin de voorwaarden van bestaansmiddelen, huisvesting en
ziekteverzekering niet gelden. Mensen die via gezinshereniging naar België komen, ontvangen
een verblijfsvergunning die een jaar geldig is en gedurende vijf jaar verlengd kan worden als de
voorwaarden nog steeds zijn vervuld. Na vijf jaar wordt de vergunning van onbeperkte duur. De
werkvergunning vloeit voort uit de verblijfsvergunning en heeft dezelfde geldigheidsduur.

Internationale bescherming:

- Asielzoeker: iemand die verklaart vluchteling te zijn maar van wie de aanvraag nog in
behandeling is. Een asielzoeker kan toetreden tot de arbeidsmarkt vier maanden nadat hij
zijn aanvraag heeft ingediend. Deze personen zijn niet opgenomen in de nationale
statistieken en worden geregistreerd in een aparte database.

9 Het gaat hier om de soorten vergunningen die administratief worden verkregen en die eventueel kunnen verschillen
van de intrinsieke reden van een persoon om te immigreren.

10  Zie voor meer informatie het HRW-verslag 2018, ‘Immigranten geboren buiten de EU op de Belgische arbeidsmarkt’,
Immigranten geboren buiten de EU op de Belgische arbeidsmarkt - Oktober 2018 | Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid
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- Vluchteling: iemand van wie de vluchtelingenstatus11 erkend is door het Commissariaat-
generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS). Met de status van erkende vluchteling
kan een vluchteling een verblijfsvergunning voor vijf jaar krijgen. Na vijf jaar wordt de
vergunning verlengd voor onbeperkte duur. De werkvergunning vloeit voort uit de
verblijfsvergunning en heeft dezelfde geldigheidsduur.

- Status van subsidiair beschermde: wordt toegekend aan een buitenlander die niet als
vluchteling kan worden beschouwd en die niet kan gebruikmaken van het verblijf om
humanitaire of medische redenen, en voor wie er zwaarwegende gronden zijn om aan te
nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert een reëel risico zou lopen op
ernstige schade. Zodra iemand die status krijgt toegekend, ontvangt hij een
verblijfsvergunning voor een jaar, die twee keer kan worden verlengd voor twee jaar. Na vijf
jaar van beperkt verblijf, kan hij een vergunning voor onbeperkte duur krijgen. De
werkvergunning vloeit voort uit de verblijfsvergunning en heeft dezelfde geldigheidsduur.

- Status van tijdelijke bescherming: Op 4 maart 2022, besloot de Raad van de EU de status van
tijdelijk beschermde toe te kennen aan Oekraïense onderdanen van wie de
hoofdverblijfplaats vóór 24 februari 2022 Oekraïne was. Deze tijdelijke bescherming geldt
voor een jaar en kan twee keer voor zes maanden worden verlengd, tenzij de Raad van de
EU ze bij besluit eerder opheft. Zodra iemand tijdelijke bescherming heeft gekregen, heeft
hij toegang tot de arbeidsmarkt12.

Migratie wegens studies: immigrant die naar België komt met als doel zijn volledige of een deel
van zijn hogere studies te volbrengen.

Bronnen: EC, CGVS, IBZ, Myria, FOD WASO.

Hoewel de status van vluchteling of subsidiair beschermde in verhouding vaker voorkomt in België
dan elders in de EU (14 % van de vergunningen tegen gemiddeld 8 % in de EU in de periode 2010-
2020), blijft gezinshereniging voor onderdanen van derde landen de voornaamste reden om naar
België te komen. Gezinshereniging is goed voor ruim de helft van de afgegeven
verblijfsvergunningen tegen slechts 32 % in de EU. Anderzijds blijft economische migratie (exclusief
vrij verkeer) weinig verspreid bij ons, met slechts 9 % van de verblijfsvergunningen tegen gemiddeld
een derde in de andere EU-landen.

11  De vluchtelingenstatus wordt gedefinieerd in artikel 1 van de Conventie van Genève van 1951: Een persoon die uit
gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep
of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van
dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit
en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van
bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.

12  Zie Tijdelijke bescherming | IBZ
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Grafiek 7 - Eerste verblijfsvergunningen naar reden voor onderdanen van derde landen
(in %, gemiddelde 2010-2020)

Bron: Eurostat.

Na hun aankomst in België ervaren mensen met buitenlandse origine vaak moeilijkheden om zich
in te schakelen in de arbeidsmarkt. Zoals toegelicht in het HRW-verslag 2018 botsen immigranten
die buiten de Europese Unie zijn geboren op de meeste obstakels en is hun werkgelegenheidsgraad
beduidend lager dan die van autochtonen (mensen die in België zijn geboren) en Europese
migranten (voor wie de werkgelegenheidsgraad gelijkloopt met die van de autochtonen).

De mate waarin immigranten benadeeld worden bij het vinden van werk hangt evenwel af van het
immigratiemotief. Volgens een recente raming op basis van gekoppelde administratieve gegevens
uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en uit de enquêtes naar de arbeidskrachten (Piton
en Rycx, 2021), is het werkgelegenheidsnadeel onder niet-EU-migranten die vijf jaar of minder in
België wonen het grootst voor vluchtelingen (-41 pp), iets kleiner voor gezinsherenigers (-36 pp) en
het kleinst voor economische migranten (-26 pp). Dit nadeel neemt af voor alle categorieën van
immigranten naarmate ze langer in het land verblijven, al varieert de snelheid van die daling. Zo
ziet de rangschikking er na tien jaar in België aanzienlijk anders uit: het nadeel wordt gelijkaardig
voor vluchtelingen en economische immigranten (-17 pp) en is iets hoger voor gezinsherenigers
(-20 pp). De resultaten wijzen erop dat er ongeveer een decennium nodig is vooraleer de
werkgelegenheidskloof tussen vluchtelingen en andere werknemers die in het buitenland zijn
geboren (grotendeels) is gedicht. Deze uitkomst bevestigt de stelling, onder meer geopperd door
Bevelander (2016) die Zweden bestudeert, dat vluchtelingen een lagere werkgelegenheidsgraad
hebben bij hun aankomst in het ontvangend land, maar dat ze hun achterstand nadien inhalen. In
de literatuur is veel bevestiging voor die vaststelling te vinden voor tal van landen, al varieert de
tijd die nodig is om de achterstand in te halen van 10 tot 20 jaar na aankomst (Bevelander en
Pendakur, 2014, Brell et al. 2020, Connor, 2010; Cortes, 2004, EC en OESO, 2016; Evans en
Fitzgerald, 2017; Lens et al., 2018, 2019; OESO, 2019). Met een vertraging van tien jaar situeert
België zich dus vrij gunstig op internationale schaal.

De deelstaten, die voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de diverse aspecten in verband met de
integratie, beschouwen socioprofessionele participatie als een van de belangrijkste uitdagingen bij
de integratie in België en ze nemen die op in hun programma’s (met daarin kennis van een van de
landstalen, burgerparticipatie en de versterking van het wederzijds respect, de promotie van
diversiteit en de strijd tegen discriminatie). Alle gewesten en de Duitstalige Gemeenschap hebben
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integratietrajecten ingevoerd om onder meer de inschakeling van niet-Europese immigranten in de
arbeidsmarkt te vereenvoudigen. Het programma werd verplicht gemaakt in Vlaanderen in 2003,
in Wallonië was dat pas in 2016 en in de Duitstalige Gemeenschap in 2017. De verplichting staat
ook gepland in Brussel maar ze is nog niet in werking getreden. De procedure loopt in alle gewesten
gelijk met een onthaalmodule waarin de rechten en plichten van mensen die in België wonen
worden toegelicht, een individuele evaluatie waarin de behoeften van de persoon op het vlak van
huisvesting, onderwijs en sociaaleconomische integratie, burgerschapsvorming en taalcursussen
(Frans, Nederlands of Duits naargelang van het gewest of de gemeenschap) in kaart worden
gebracht.

In een verslag van november 2020 lichtte de Nationale Bank van België de meest bepalende
factoren bij de inschakeling in de arbeidsmarkt van mensen van buitenlandse origine toe. De
resultaten wijzen erop dat het scholingsniveau een sleutelfactor is in de verklaring van de
verschillen in werkgelegenheid tussen immigranten van de eerste generatie en autochtonen, maar
het is zeker niet de enige factor. De rigiditeiten op de arbeidsmarkt, waaronder een hoge
anciënniteit bij dezelfde werkgever, maken het voor mensen die nog niet actief zijn op de
arbeidsmarkt moeilijker om zich in te schakelen, omdat er minder rotatie is in de ondernemingen.
Het hoge percentage werknemers dat bij een vakbond is aangesloten vergroot ook de
werkgelegenheidskloof met de autochtonen. Het lijkt gevestigde werknemers (insiders) te
bevoordelen in vergelijking met de werklozen of nieuwkomers (outsiders) en de immigranten zijn
oververtegenwoordigd bij de outsiders. Een betere werkgelegenheidsbescherming (bijvoorbeeld
de ontslagregels) zou daarentegen de werkgelegenheidskloof tussen immigranten en autochtonen
verkleinen. Immigranten, die doorgaans minder op de hoogte zijn van de regelgeving inzake
arbeidsbescherming, laten minder vaak dan autochtonen hun rechten gelden, waardoor het voor
werkgevers in verhouding minder kost om immigranten aan te werven dan autochtonen.

Volgens de resultaten van het verslag van de NBB lijken de beleidsmaatregelen die erop gericht zijn
mensen aan het werk te brengen en de algemene ondersteuning van een betere toegang tot de
arbeidsmarkt de verschillen in werkgelegenheid tussen immigranten en autochtonen te vergroten.
Dat soort beleidsmaatregelen bereikt zelden de immigranten, tenzij ze echt voor hen zijn bedoeld,
terwijl ze efficiënt zijn voor de autochtonen die er de voornaamste rechtstreekse begunstigden van
zijn. Om de resultaten van de immigranten op de arbeidsmarkt aanzienlijk te verbeteren zijn
gerichte beleidsmaatregelen veelal doeltreffender.

Toegang tot onderwijs hangt significant en positief samen met de inschakeling van immigranten in
de arbeidsmarkt in vergelijking met autochtonen, hoewel dit met enige vertraging kan gebeuren.
Wanneer immigranten hun vaardigheden moeten upgraden, moeten ze de arbeidsmarkt
noodgedwongen tijdelijk verlaten om opleiding te volgen. Die opleiding zal nadien hun kansen op
werk en de kwaliteit van de jobs waartoe ze toegang hebben vergroten.

Beleidsmaatregelen die immigranten ertoe aanzetten lang in het gastland te blijven lijken de
verschillen in werkgelegenheid in vergelijking met autochtonen te verkleinen. De doeltreffendste
beleidsmaatregel in dat verband bestaat erin de toegang tot een permanent verblijf te
vergemakkelijken. De achterliggende redenering is dat de incentive voor immigranten om meer te
investeren in het menselijk en het cultureel kapitaal van het ontvangende land groter is als ze zicht
hebben op een verblijf op langere termijn.

Tot slot zijn antidiscriminatiemaatregelen doeltreffend om de kloof in inschakeling in de
arbeidsmarkt tussen immigranten en autochtonen terug te dringen. Op basis van een vergelijkende
studie van de EU-landen aan de hand van de indicator voor het integratiebeleid, MIPEX, tonen Piton
en Ruyssen bovendien aan dat dergelijke beleidsmaatregelen op middellange termijn het best
geschikt zijn om de werkgelegenheid van de immigranten te verhogen, in het bijzonder van
immigranten met een gemiddeld of laag scholingsniveau.
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3. WERKGELEGENHEID

De arbeidsmarkt bleek veerkrachtig tijdens de COVID-19-crisis. Na de daling met 1 000 eenheden
op jaarbasis die in 2020 werd opgetekend, bedroeg de nettowerkgelegenheidscreatie 86 000 in
2021. Een recordaantal van zo’n 5 000 000 mensen was aan het werk in 2021. Dit aanhoudende
groeitempo hield aan in het eerste kwartaal van 2022, waarin er 5 134 000 werkenden waren.

Grafiek 8 - Verloop van de werkgelegenheid naar beroepsstatuut
(kwartaalgegevens, verandering op jaarbasis in duizenden personen)

Bron: INR.

In deze sectie worden de meest recente ontwikkelingen van de werkgelegenheid naar bedrijfstak
en naar statuut besproken. Nadien worden de vooruitzichten toegelicht. Verschillende indicatoren
voor de arbeidsmarkt worden ook geanalyseerd.

Werkgelegenheid naar statuut en naar sector

De voorbije jaren gaf de werkgelegenheid een uiteenlopend verloop te zien naargelang van het
statuut van loontrekkende of zelfstandige. Het aantal loontrekkenden varieerde volgens de
economische activiteit, met banenvernietiging tijdens de financiële crisis in 2009, de
overheidsschuldencrisis in 2013 en de COVID-19-crisis in 2020. Bij de zelfstandigen daarentegen
bleek de werkgelegenheid minder afhankelijk van de conjunctuurschommelingen. De
werkgelegenheid bleef er gestaag en onafgebroken groeien. De verklaring daarvoor ligt
voornamelijk in de samenstelling van de populatie van zelfstandigen, die in verhouding meer
personen telt die hooggeschoold zijn en zijn tewerkgesteld in hooggekwalificeerde functies. Deze
specifieke situatie stelden we ook vast tijdens de COVID-19-crisis. Terwijl de werkgelegenheid van
loontrekkenden afnam met 16 000 eenheden in 2020, nam de werkgelegenheid van zelfstandigen
toe met 14 000 eenheden. Dit laatste resultaat werd geholpen door de daling van het aantal
stopzettingen van activiteiten tijdens de gezondheidscrisis als gevolg van het (uitgebreid)
overbruggingsrecht en het moratorium op faillissementen in die periode (zie punt 3.3 voor meer
informatie over het gebruik van tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht en punt 3.4 voor
de faillissementen).
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Grafiek 9 - Verloop van de werkgelegenheid naar beroepsstatuut
(jaarlijkse gegevens, verandering op jaarbasis in duizenden personen)

Bron: INR.

De bedrijfstak is ook een klassieke bepalende factor in het verloop van de werkgelegenheid, maar
de gezondheidscrisis had een ongewone impact op de verschillende bedrijfstakken, als gevolg van
de opzet van de inperkingsmaatregelen, de bevoorradingsproblemen voor veel inputs en de
daarmee samenhangende beperkingen. Ondernemingen en zelfstandigen hebben veelvuldig
gebruikgemaakt van respectievelijk tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht. Naast de
federale maatregelen hebben bedrijven en werknemers ook genoten van regionale steun. Maar
soms waren banenverlies en de stopzettingen onvermijdelijk. De mogelijkheid om te telewerken
was ook een belangrijke factor voor het behoud van het personeel. Hoewel industrie in de brede
zin traditioneel de sector is die het meest wordt getroffen in een recessie, zijn het de diensten die
de zwaarste tol van de gezondheidscrisis hebben betaald.

In 2020 hebben sommige bedrijfstakken, ondanks de uitbreiding van het overbruggingsrecht en de
tijdelijke werkloosheid banen zien verloren gaan. De horeca, de handel en de cultuursector werden
zwaar getroffen door de opgelegde sluitingen en de beperkingen van de activiteit. De diensten aan
ondernemingen lieten ook een werkgelegenheidsdaling optekenen in 2020. Die bedrijfstak omvat
de uitzendarbeid, die zeer snel reageert op veranderingen in de bedrijvigheid. Dat verklaart
overigens de opleving ervan in 2021. De werkgelegenheid in de industrie bleef daarentegen niet
gespaard. De geringere mogelijkheid tot telewerken in deze sector, in combinatie met
bevoorradingsproblemen en de afgenomen internationale vraag droegen bij tot deze negatieve
ontwikkeling.

De werkgelegenheid liep ook terug in de bedrijfstak van de financiële activiteiten en verzekeringen,
die al enkele jaren wordt geconfronteerd met de digitalisering van bankdiensten en de opkomst
van FinTechs. In 2021 was het de enige bedrijfstak die geen werkgelegenheidsgroei liet optekenen.

In de overheidssector en het onderwijs hebben de werknemers hun baan en beroepsinkomen
behouden, ook tijdens de perioden van strikte lockdown. De bedrijfstakken van de exploitatie van
en handel in onroerend goed, de bouw en de informatie en communicatie zagen hun
personeelsbestand ook groeien, zij het in mindere mate dan het voorgaande jaar. Ten slotte bleef
ook de sector van de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening, die onder
bijzondere druk stond tijdens de gezondheidscrisis, extra banen genereren.
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Grafiek 10 - Verloop van de totale werkgelegenheid naar bedrijfstak
(verandering op jaarbasis in %)

Bron: INR.

Als we kijken naar de verdeling naar statuut binnen elke bedrijfstak, zien we uiteenlopende
ontwikkelingen tussen loontrekkenden en zelfstandigen binnen dezelfde bedrijfstak.

Zoals eerder aangegeven, is het aantal zelfstandigen sinds 2003 onafgebroken blijven groeien. In
sommige bedrijfstakken neemt het aantal zelfstandigen echter af. Het gaat om de bedrijfstakken
van de landbouw, de handel en de financiële activiteiten. In die bedrijfstakken verliezen de kleine
ondernemingen geleidelijk terrein aan grotere structuren die vooral loontrekkenden tewerkstellen.
De digitalisering en de e-commerce, die fors zijn toegenomen tijdens de gezondheidscrisis, droegen
ook bij aan die ontwikkeling.

In de andere bedrijfstakken blijft de zelfstandige werkgelegenheid gestaag groeien. Dat is
voornamelijk het geval in de bouw, de gespecialiseerde activiteiten en de overige diensten. In de
bouw en de overige diensten is het overigens de zelfstandige werkgelegenheid die het sterkst
bijdraagt aan de groei van het personeelsbestand.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid van loontrekkenden, die 83 % uitmaakte van de totale
werkgelegenheid in 2021, toont een gelijkaardig verloop als de totale werkgelegenheid:

- ze daalt structureel in de bedrijfstak van de financiële activiteiten en verzekeringen;
- de werkgelegenheid van loontrekkenden draagt daarentegen sterk bij aan de banencreatie in

de gezondheidszorg, de overheidssector, de gespecialiseerde activiteiten (uitgezonderd 2020),
de informatie en communicatie, de handel (uitgezonderd 2020), de industrie (uitgezonderd
2020) en de landbouw;

- in 2020 daalde het aantal loontrekkenden in de industrie, de handel en de horeca, de
gespecialiseerde activiteiten en de overige diensten.
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Grafiek 11 - Verloop van de werkgelegenheid naar statuut en naar bedrijfstak
(verandering op jaarbasis in duizenden personen)

Bron: INR.
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Kader 2: Analyse van de bouwsector

Sinds 2008 vertoont de werkgelegenheidsgroei in de bouwnijverheid een grillig verloop volgens
het ritme van de conjunctuur. De afgelopen zes jaar bleef de groei in de sector positief, met een
toenemend aandeel van banen onder het statuut van zelfstandige.

Grafiek - Verloop van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid naar statuut
(verandering op jaarbasis in %)

Bron: INR.

Deze sector kampt met terugkerende aanwervingsproblemen. In het 1e kwartaal van 2022 waren
er meer dan 17 000 vacatures, op een totaal personeelsbestand van 299 000 (van wie bijna
81 000 met het statuut van zelfstandige). Volgens studies van de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling13 vertonen ongeveer 20 beroepen in de bouwsector een structureel tekort.
Deze spanningen zijn niet uniek voor België, maar zijn er groter, met een vacaturepercentage
van 7,3 % in het 1e kwartaal van 2022, tegen gemiddeld 4,6 % in de EU.

De sector heeft een noodplan opgesteld om deze problemen aan te pakken, in samenwerking
met de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en met opleidingsinstellingen14. De
maatregelen daarin omvatten jobdays en een bewustmakingscampagne om de perceptie van
beroepen in de bouwsector te verbeteren, een bonus voor wie een bouwopleiding volgt,
financiële steun voor het behalen van een rijbewijs, een hogere beloning voor alternerend
lerenden, opleidingen die zijn afgestemd op veranderende behoeften, betere
geldigmakingsprocedures voor verworven vaardigheden, enzovoort.

13 Fonctions critiques 2021 (leforem.be), Fonctions critiques 2021 (actiris.brussels), Knelpuntberoepen 2021 (vdab.be).
14 Jaarverslag 2020-2021 (confederatiebouw.be).
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Grafiek - Vacaturepercentage in de bouwnijverheid
(verandering op jaarbasis in %)

Bron: Eurostat.

Vaak worden gedetacheerde werknemers15 ingeschakeld om deze tekorten op te vangen. In
2021 voerden niet minder dan 87 500 gedetacheerde werknemers een of meer opdrachten op
bouwplaatsen in België uit. Bepaalde misbruiken die leidden tot oneerlijke concurrentie en
uitbuiting van de betrokken werknemers hebben de Europese wetgever er echter toe aangezet
het kader voor het mechanisme aan te scherpen om de risico’s op sociale dumping16 terug te
dringen. De Europese richtlijn 96/71/EG werd gewijzigd17 en de sector heeft eigen maatregelen
genomen, waaronder:

- de uitbreiding van het aanwezigheidsregister. Het was vroeger van toepassing op werven
vanaf € 800 000, nu vanaf € 500 000;

- de inperking van de onderaannemingsketen voor overheidsopdrachten tot twee of drie
niveaus per specialisatie.

Door de gezondheidscrisis is het aantal fysieke verplaatsingen sterk afgenomen, in het bijzonder
tussen landen. Naast een tijdelijke inkrimping van de activiteit hebben deze beperkingen ook
gevolgen gehad voor de detachering van werknemers, waarvan het aantal tussen 2019 en 2020
met 16 000 eenheden is gedaald. Dit geldt echter niet voor de bouwnijverheid, waar het aantal
detacheringen is blijven toenemen. Detacheringen in de bouwnijverheid zijn goed voor ongeveer
een derde van de totale detacheringen. Net als bij de werkgelegenheid werd dit cijfer vooral
opgedreven door de detachering van zelfstandigen.

In 2021 werden 24 400 Oekraïners gedetacheerd naar België (voornamelijk via Polen of
Litouwen), goed voor 10 % van het totale aantal detacheringen. Deze waren voornamelijk actief

15  Een gedetacheerde werknemer is een werknemer die door zijn werkgever naar een andere lidstaat wordt
uitgezonden om daar tijdelijk een dienst te verrichten.

16 Ook voor Confederatie Bouw is strijd tegen sociale dumping absolute prioriteit | Confederatie Bouw
(confederationconstruction.be).

17 Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.
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in de bedrijfstakken bouw en vervoer. Oekraïners maakten 8 % uit van de detacheringen in de
bouwnijverheid, dat zijn bijna 7 000 mensen18.

De bouwnijverheid is ook een strategische sector voor de groene transitie. Daarvoor worden
regelmatig nieuwe normen opgelegd. Hij zal ook druk worden bevraagd om de projecten uit te
voeren die werden geselecteerd voor het Belgische herstel- en veerkrachtplan - zowel op
federaal als op gewestelijk niveau - dat gericht is op de renovatie van gebouwen en de
ontwikkeling van infrastructuur. Bovendien heeft het slechte weer van juli 2021 in Wallonië
geleid tot aanzienlijke sloop- en wederopbouwbehoeften in de getroffen gebieden.

Daardoor dreigen de bestaande tekorten aan arbeidskrachten nog toe te nemen. In dit verband
moeten het aantrekkelijker maken van de sector en het opleiden van het (toekomstige en
bestaande) personeel prioriteit krijgen.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de sector als eerste wordt geconfronteerd met de
ontwikkeling van de grondstoffenprijzen. De hout- en staalprijzen waren eind 2021 al aanzienlijk
beginnen toe te nemen, en die stijging nam nog toe en werd wijdverspreid als gevolg van de
oorlog in Oekraïne.

Prognoses voor de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt bleek veerkrachtig tijdens de COVID-19-crisis. Na de daling met 1 000 eenheden
op jaarbasis die in 2020 werd opgetekend, bedroeg de nettowerkgelegenheidscreatie 86 000 in
2021. Tegelijkertijd heeft de daling van het gebruik van tijdelijke werkloosheid en
overbruggingsregelingen (zie punt 3.6), in combinatie met grotere aanwervingsmoeilijkheden in
sommige sectoren (zie punt 3.7) die overuren of de herschikking van de werktijd voor bestaande
werknemers met zich kunnen meebrengen, geleid tot een stijging van het aantal gewerkte uren. In
tegenstelling tot de werkgelegenheid in personen is het totale aantal gewerkte uren echter nog niet
teruggekeerd naar het niveau van vóór de crisis.

18  De Wispelaere, F., De Smedt, L., Muñoz, M., Gillis, D. & Pacolet, J. (2022), ‘Posted workers from and to Belgium. Facts
and figures’, Leuven: POSTING.STAT project VS/2020/0499.
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Grafiek 12 - Binnenlandse werkgelegenheid, werktijd en productiviteit
(bijdrage tot de bbp-groei, in procentpunt, voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde
gegevens)

Bronnen: INR, NBB.

Dankzij een zeer dynamisch eerste semester, zou de werkgelegenheidscreatie in 2022 volgens het
FPB en de NBB tussen 67 000 en 85 000 moeten bedragen. Het effect van de crisis in Oekraïne op
de bedrijvigheid zal slechts in bescheiden mate en met enige vertraging tot uiting komen in de
werkgelegenheid, die naar verwachting vanaf de tweede helft van 2022 trager zal groeien. De
spanningen op de arbeidsmarkt en de stijging van de lonen zullen ook bijdragen tot de vertraging
van de werkgelegenheidscreatie.

Tabel 2 - Verwacht verloop van de werkgelegenheid en werkloosheid volgens het FPB en de NBB
(in duizenden personen, veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2021 2022r 2023r 2024r 2021-2024
FPB NBB FPB NBB FPB NBB FPB NBB FPB NBB

Werkende
bevolking 86 86 67 85 22 29 41 37 216 236

Werkloosheids-
graad1 6,3 6,3 5,8 5,7 6,1 5,8 5,7 5,7 -0,6 -0,7

Bronnen: FPB, NBB, INR.
1 In % van de beroepsbevolking tussen 15 en 64 jaar.

In 2023 zal een bescheidener bbp-groei, in combinatie met een stijging van het gemiddelde aantal
uren, de werkgelegenheidscreatie beperken. Die zou naar verwachting dalen tot 22 000 eenheden
volgens het FPB en tot 29 000 volgens de NBB. Volgens de NBB is deze ontwikkeling vooral toe te
schrijven aan de vertraging van de groei van de loontrekkende werkgelegenheid in de
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken. In 2024 zou de werkgelegenheid in deze branches weer
sterker moeten groeien. In de niet-marktdienstensector zal het jaarlijks aantal gecreëerde banen
gedurende de prognoseperiode vrijwel stabiel blijven. Bij de overheid en in het onderwijs zal het
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aantal nieuwe banen naar verwachting dalen ten opzichte van 2021, toen er in de onderwijssector
veel banen werden gecreëerd.

Verwacht wordt dat het aantal zelfstandigen tijdens de prognoseperiode zal blijven toenemen,
ongeacht het verloop van het bbp. Zoals eerder vermeld, wordt dit ondersteund door de
samenstelling van de zelfstandige bevolking, die een groot aandeel hooggeschoolden omvat die
vrije beroepen en omkaderingsfuncties uitoefenen. Niettemin zal het einde van de uitgebreide
toegang tot het overbruggingsrecht en tot de moratoria op faillissementen naar verwachting leiden
tot een daling van de nettowerkgelegenheidscreatie voor zelfstandigen gedurende de
prognoseperiode.

In totaal zal de geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen naar
verwachting geleidelijk stijgen van 70,6 % in 2021 tot 72,5 % en tot 72,7 % in 2024 volgens het FPB
en de NBB. Volgens het BFP zou de werkgelegenheidsgraad verder moeten stijgen tot 73,5% in
2027.

Er moet worden opgemerkt dat de Oekraïense vluchtelingen in 2022 de bevolking op arbeidsleeftijd
zullen aanvullen, en, in mindere mate, de werkende bevolking. Er wordt verondersteld dat zij België
vanaf 2023 geleidelijk zullen verlaten.

Tabel 3 - Arbeidsvraag en -aanbod
(seizoengezuiverde gegevens, verandering op jaarbasis in duizenden personen, tenzij anders vermeld)

2019 2020 2021 2022r 2023r 2024r

Bevolking op arbeidsleeftijd1 17 15 15 39 4 -3

Beroepsbevolking 59 16 56 59 37 32

Binnenlandse werkgelegenheid 77 -1 86 85 29 37

Loontrekkenden 63 -15 66 68 15 23
Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken2 37 -29 43 51 3 11
Overheid en onderwijs 11 6 13 7 3 3
Andere diensten3 14 8 10 10 9 9

Zelfstandigen 14 14 20 17 14 14

Niet-werkende werkzoekenden -19 17 -30 -26 8 -5

p.m. Geharmoniseerde werkloosheidsgraad4,5 5,4 5,6 6,3 5,7 5,8 5,7
p.m. Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad4,6 70,5 70,0 70,6 71,8 72,1 72,7

Bronnen: FPB, INR, RVA, Statbel, NBB.
1 Bevolking tussen 15 en 64 jaar.
2  Namelijk de bedrijfstakken landbouw, industrie, energie en water, bouw, handel, vervoer en opslag, verblijfsaccommodatie en

restaurants, 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.

3 Namelijk de bedrijfstakken gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, kunst, amusement en recreatie, overige
diensten en huishoudens als werkgever.

4 Op basis van de enquêtes naar de arbeidskrachten.
5 Werkzoekenden in percentage van de beroepsbevolking tussen 15 en 64 jaar.
6 Werkenden in percentage van de bevolking op arbeidsleeftijd van 20 tot 64 jaar.

Dankzij de sterke werkgelegenheidscreatie zal het aantal niet-werkende werkzoekenden in 2022
naar verwachting verder dalen, maar in 2023 weer toenemen door een combinatie van een tragere
werkgelegenheidscreatie en een aanhoudend sterke groei van de beroepsbevolking. Verwacht
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wordt dat de werkgelegenheidscreatie in 2024 zal aantrekken en het aantal werkloze
werkzoekenden weer zal dalen.

Na een stijging tot 6,3 % in 2021 zal de werkloosheidsgraad naar verwachting dalen tot 5,7 % in
2022 volgens de NBB en 5,8 % volgens het FPB. Daarna zal die wellicht het verloop van het aantal
niet-werkende werkzoekenden volgen, met een stijging in 2023 en een lichte daling in 2024, om op
het einde van de prognoseperiode volgens de NBB en het FPB opnieuw op 5,7 % uit te komen.
Volgens de middellangetermijnprognoses van het BFP zou de werkloosheidsgraad gedurende de
projectieperiode moeten blijven dalen en in 2027 op 5,4 % uitkomen.

De prognoses van het Federaal Planbureau en van de Nationale Bank van België komen dus tamelijk
overeen en gaan uit van een toename met 2016 000 à 236 000 banen tegen 2024 en een stabilisatie
van de werkloosheidsgraad op 5,7 % van de beroepsbevolking. De BFP-projecties gaan uit van een
gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidsgroei van 36 000 eenheden tussen 2025 en 2027.

Tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht

Met tijdelijke werkloosheid kan de weerslag van economische schokken en van gevallen van
overmacht op de loonsom van de ondernemingen worden opgevangen, terwijl de werkgelegenheid
behouden blijft en werknemers een compenserend inkomen ontvangen. Tijdens de coronacrisis
werd de toegang tot tijdelijke werkloosheid en tot het overbruggingsrecht19 uitgebreid en
vergemakkelijkt voor de werkgevers. De vergoedingen werden bovendien verhoogd om de
werknemers beter te beschermen. Sindsdien werden die regelingen meermaals aangepast
naargelang van hoe streng de gezondheidsmaatregelen waren. Er zijn nog altijd bijzondere
regelingen - die gunstiger zijn - van kracht. Door de oorlog in Oekraïne heeft de federale regering
deze specifieke regelingen nogmaals verlengd voor de ondernemingen die als gevolg van het
conflict met een daling van hun activiteit worden geconfronteerd.

Grafiek 13 - Tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid)

Bronnen: NBB, INR, RSVZ, RVA.

Tijdens de eerste lockdown werd er op ongekende wijze gebruikgemaakt van tijdelijke
werkloosheid en van het overbruggingsrecht. In april 2020 maakten 50 % van de zelfstandigen en

19  Vóór de coronacrisis diende een uiterst beperkt aantal zelfstandigen een aanvraag tot overbruggingsrecht in.
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40 % van de loontrekkenden gebruik van deze regelingen, wat neerkomt op 400 000 zelfstandigen
en 1 200 000 loontrekkenden. Vervolgens, na de pieken van de epidemie, nam het percentage
werknemers dat van die regelingen gebruikmaakte geleidelijk af. In april 2022 daalde dat
percentage tot 6,7 % voor de loontrekkenden (220 000 loontrekkenden). De daling is nog
duidelijker bij de zelfstandigen. Minder dan 500 zelfstandigen deden in april 2022 een beroep op
het overbruggingsrecht, dit is minder dan 1 % van de zelfstandigen. Deze niveaus blijven evenwel
hoog in vergelijking met de periode vóór de crisis: in februari 2020 waren er
140 000 loontrekkenden in tijdelijke werkloosheid en maakten minder dan 100 zelfstandigen
gebruik van het overbruggingsrecht.

Grafiek 14 - Tijdelijke werkloosheid volgens de kenmerken
(in % van het totaal)

Bron: RVA (Jaarverslag 2021, deel 2).

De coronacrisis heeft het gebruikelijke profiel van de gebruikers van tijdelijke werkloosheid
gewijzigd. Meer dan de helft van de werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos waren, maakten voor
het eerst gebruik van deze regeling. De regeling werd meer gebruikt door vrouwen en door
bedienden. Het aandeel van de werknemers met een laag loon nam fors toe. De dienstensector en



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

47.

de handel gingen meer gebruikmaken van de regeling, terwijl de bouwnijverheid en de industrie,
de traditionele gebruikers van de regeling, er proportioneel minder een beroep op deden. Deze
veranderingen vloeien rechtstreeks voort uit de activiteitsbeperkende maatregelen die om
gezondheidsredenen aan de dienstensector en de handel werden opgelegd.

Faillissementen

Sinds de uitbraak van COVID-19 werd het aantal faillissementen beperkt door een reeks factoren:

- de beperkte capaciteit van de rechtbanken van maart tot mei 2020;
- twee moratoria, één tussen 24 april en 17 juni 2020 en één tussen 1 november 2020 en 31

januari 2021;
- de steunmaatregelen aan de ondernemingen;
- de belastingdienst en de RSZ die besloten geen ondernemingen failliet te verklaren tussen beide

moratoria.

In tegenstelling tot de verwachtingen, werd er nog geen inhaalbeweging vastgesteld. Het aantal
faillissementen blijft lager dan vóór de crisis, maar lijkt geleidelijk te normaliseren. De handel,
bouwnijverheid, horeca en andere diensten zijn de sectoren met de meeste faillissementen in de
laatste twaalf maanden (juli 2021 tot juni 2022). In 90 % van de gevallen zijn het ondernemingen
met minder dan 5 werknemers die failliet gingen, in 99 % van de gevallen ondernemingen met
minder dan 20 werknemers. De meeste banen gingen verloren in dezelfde sectoren: handel, bouw,
horeca en overige diensten.

Tabel 4 - Verloop van het aantal faillissementen en van het aantal jobverliezen in België
(gegevens van 22 juni 2022)

Verloop van het maandelijks aantal faillissementen in België

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

2019 833 909 948 934 964 1 014 755 459 1 082 930 745 1 025 10 598
2020 930 865 869 298 270 670 484 390 729 614 595 489 7 203
2021 445 499 605 466 486 615 428 271 672 664 676 706 6 533
2022 647 736 922 620 943 407 4 275

Verloop van het maandelijks aantal jobverliezen in België

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

2019 2 394 2 091 3 465 2 302 2 363 2 724 1 637 1 471 2 503 2 662 1 897 2 598 28 107

2020 2 399 2 583 2 308 927 604 3 170 1 417 2 216 1 882 2 016 1 773 1 727 23 022
2021 1 320 1 796 1 906 1 188 1 253 1 924 1 353 660 1 444 1 409 1 597 1 936 17 786

2022 1 690 1 771 2 312 1 556 1892 995 10 201

Bron: Statbel.



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

48.

Kader 3 - Maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid

De verschillende beleidsniveaus troffen maatregelen om de schok van de coronacrisis op te
vangen. De HRW maakte een inventaris van deze maatregelen20.

Deze lijst is de eerste noodzakelijke stap om het gevoerde beleid te kunnen evalueren. De HRW
dringt al lang aan op het belang van een systematische beoordeling van de ingevoerde
beleidsmaatregelen. Idealiter gebeurt deze evaluatie telkens wanneer een nieuwe maatregel of
hervorming wordt uitgedacht.

De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheidsregeling en van het overbruggingsrecht behoren
tot de belangrijkste maatregelen voor de arbeidsmarkt (zie paragraaf 3.3). De bijzondere
regelingen die naar aanleiding van de COVID-19-crisis werden ingevoerd, werden verlengd als
gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Meer in het algemeen heeft de federale regering, binnen haar begrotingsakkoord 2022, een
reeks maatregelen aangekondigd om de arbeidsmarkt te hervormen.

- Versterking van de flexibiliteit van de werktijd, met name met de 38-urenweek verspreid over
4 dagen en de versoepeling van de wekelijkse werktijd om de combinatie van werk en
privéleven te vergemakkelijken voor gezinnen in co-ouderschap of eenoudergezinnen;

- Recht op deconnectie (doordacht gebruik van de digitale tools);
- Controle van de diversiteit in de ondernemingen;
- Verhoogde bescherming van de werknemers die actief zijn in de platformeconomie (wijziging

van de wet van 2006 op de aard van de arbeidsrelaties);
- Recht op opleiding: individueel recht van vijf dagen per jaar vanaf 2024, financiële stimuli,

opstelling van een jaarlijks opleidingsplan door de ondernemingen;
- Versterkte begeleiding van ontslagen personen, die tijdens hun opzegtermijn zullen kunnen

worden heringeschakeld of voor een andere werkgever zullen kunnen werken;
- Toegenomen flexibiliteit in de e-commerce (nachtwerk);
- Verhoging van de stimuli voor de herinschakeling van de werknemers die arbeidsongeschikt

of langdurig ziek zijn geweest, met een snellere begeleiding en een langer
herinschakelingstraject.

De hervorming van de arbeidsmarkt waartoe de federale regering in 2022 besloot omvat ook
een twaalftal maatregelen om de problematiek van het tekort aan arbeidskrachten op te lossen.
Enkele van die maatregelen zijn:

- de opstelling van een jaarlijks opleidingsplan door de ondernemingen, met een bijzondere
aandacht voor de knelpuntberoepen,

- de monitoring van de oorzaken van de tekorten (om de twee jaar debat in de sectoren), door
gebruik te maken van de lijsten die de arbeidsbemiddelingsdiensten hebben opgesteld;

- de identificatie van de knelpuntberoepen en van de oorzaken door de sociale partners,
opstelling van een advies en voorstel van maatregelen, communicatie naar de deelstaten die
bevoegd zijn voor het werkgelegenheidsbeleid (oprichting van een interfederaal platform);

- de mogelijkheid voor langdurig werklozen om een inkomen uit een knelpuntberoep of uit een
job in een ander gewest gedurende drie maanden te combineren met een deel (25 %) van de
werkloosheidsuitkering;het niet meer belasten van bepaalde opleidingspremies, enz.

20 Maatregelen om de gevolgen van COVID-19 voor werkenden en werkzoekenden in België te beperken - Mei 2022 |
Hoge raad voor de Werkgelegenheid (belgie.be)
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Tijdelijk werk en uitzendarbeid

3.5.1. Uitzendarbeid

Het volume uitzendarbeid reageert van nature snel op de conjunctuurontwikkelingen. Het is een
algemeen gebruikte indicator om de pols van de arbeidsmarkt te nemen. Zodra de coronacrisis
uitbrak, nam dit volume zeer bruusk af. Het nam vervolgens geleidelijk aan weer toe en kwam bijna
opnieuw op het niveau van vóór de crisis uit. Met de oorlog in Oekraïne en de potentiële effecten
ervan op de werkgelegenheid, zal het verloop van de uitzendarbeid in de gaten moeten worden
gehouden.

Grafiek 15 - Volume van uitzendarbeid
(seizoengezuiverde gegevens op maandbasis, in duizenden uren)

Bron: Federgon.

3.5.2. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

De tijdelijke arbeidsovereenkomsten omvatten, naast uitzendarbeid, de contracten van bepaalde
duur, studentenarbeid, occasioneel werk, leercontracten en seizoensarbeid.

Uit de enquêtes naar de arbeidskrachten blijkt dat het aandeel tijdelijke overeenkomsten kleiner is
in België dan in de EU (respectievelijk 10 % en 14 % in 2021). Deze arbeidsovereenkomsten bieden
flexibiliteit aan werkgevers en schommelen naargelang van de economische schokken: ze worden
eenvoudigweg niet verlengd door ondernemingen die een daling van hun activiteiten het hoofd
moeten bieden. Tijdens de coronacrisis is het percentage werknemers met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst bruusk gedaald, in België en nog meer gemiddeld beschouwd in de EU.
Sindsdien is het percentage lichtjes gestegen.

Deze overeenkomsten, die van nature minder stabiel zijn, hebben niet op alle werknemers op
dezelfde manier betrekking. Bepaalde doelgroepen die a priori zwakker zijn, zoals personen met
een niet-Europese nationaliteit, kortgeschoolden en vooral jongeren, zijn hierin
oververtegenwoordigd.
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Grafiek 16 - Tijdelijk werk
(in % van de loontrekkende werkgelegenheid van de overeenstemmende groep, 2021)

Bron: Eurostat (EAK).

Conjunctuurenquêtes

Net als de uitzendarbeid verschaffen de werkgelegenheidsvooruitzichten die blijken uit de
conjunctuurenquêtes van de NBB een inzicht in het gevoel van de ondernemingen over de koers
van de arbeidsmarkt. Na de daling die werd opgetekend tijdens de coronacrisis, werden de
werkgelegenheidsvooruitzichten opnieuw opwaarts herzien in alle sectoren, en overschreden ze
zelfs ruimschoots hun vroegere niveau. Recent hebben de onzekerheid als gevolg van de oorlog in
Oekraïne en het gezondheidsbeleid in China, de bevoorradingsproblemen en de stijging van de
grondstoffenprijzen en van de lonen het positieve beeld van de ondernemingen wat betreft hun
werkgelegenheidsvooruitzichten gematigd.
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Grafiek 17 - Werkgelegenheidsvooruitzichten
(seizoengezuiverd saldo van de antwoorden ‘stijging’ of ‘hoger dan normaal’ (+) en ‘daling’ of ‘lager dan normaal’ (-))

Bron: NBB.

Arbeidsaanbod, vacatures en tekort aan arbeidskrachten

De dynamische ontwikkeling van de werkgelegenheid ging gepaard met toenemende tekorten aan
arbeidskrachten. Elk jaar opnieuw staan dezelfde beroepen in de lijst van knelpuntberoepen:
ingenieurs, informatici, verpleegkundigen, technische beroepen in de industrie en de
bouwnijverheid, leerkrachten, enzovoort. Het aantal vacatures dat aan de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling wordt doorgegeven weerspiegelt de sterke vraag van de ondernemingen.
Nadat deze indicator tijdens de coronacrisis was gedaald, steeg die aanzienlijk in 2021 en
overschreed die in de eerste maanden van 2022 de cijfers die in dezelfde periode in 2021 waren
opgetekend.
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Grafiek 18 - Vacatures ontvangen door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling1

Bronnen: Actiris, Forem, VDAB.
1 Maandelijks gemiddelde van de vacatures uit het gewone arbeidscircuit.

De enquêtes van Statbel over de vacatures tonen de toenemende aanwervingsmoeilijkheden van
de ondernemingen. De vacaturegraad bereikte een historisch hoog niveau in het eerste kwartaal
van 2022, namelijk 4,8 % (2,7 % in de EU). De situatie is bijzonder zorgwekkend in bepaalde sectoren
waar de vacaturegraad rond de 9 % schommelt, namelijk in de horeca, in de informatie- en
communicatiesector en in de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten.
Daarop volgen de bouwnijverheid en de industrie (7 % en 6 %). Opmerkelijk is dat de horeca, die
gewoonlijk gekenmerkt wordt door een hoge rotatiegraad van zijn personeel, sterk werd getroffen
door de periodes van opgelegde sluiting en de beperkingen verbonden met de
gezondheidsmaatregelen. Deze situatie heeft heel wat werknemers van de sector van job doen
veranderen, waardoor deze ondernemingen nu moeite hebben om hun personeelsbestand weer
op te bouwen.
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Grafiek 19 - Vacaturegraad
(in % van de openstaande en ingevulde arbeidsplaatsen, seizoengezuiverde gegevens)

Bron: Eurostat.

In Vlaanderen is het tekort aan talenten het grootst, met een vacaturegraad van 5,5 % in het eerste
kwartaal van 2022. Die graad bedraagt 3,9 % in Brussel en 3,8 % in Wallonië, wat in beide gevallen
nog altijd hoger is dan het Europese gemiddelde.

Uit de enquête van Manpower over het tekort aan talenten21 blijkt dat de ondernemingen met
ongekende aanwervingsproblemen kampen. In 2021 bevestigde 83 % van de bevraagde
ondernemingen ermee geconfronteerd te worden, tegen 59 % in 2019. Vergelijkbare resultaten
kwamen ook naar voren uit de enquêtes die de NBB bij ondernemingen voerde om de effecten van
de coronacrisis op te volgen (de zogenaamde ERMG-enquêtes, oftewel enquêtes van de Economic
Risk Management Group).

De coronacrisis zou de kloof tussen de zeer hooggeschoolde werknemers, die over digitale
competenties en soft skills22 beschikken waarnaar bedrijven op zoek zijn, en de kortgeschoolde
profielen vergroot hebben. Het is dus van belang dat aan deze groep een bijzondere aandacht wordt
besteed, door meer in te zetten op activering en hun toegang tot opleidingen te verbeteren. Dit zal
ook helpen de doelstellingen te halen die de regering heeft vooropgesteld op het gebied van de
werkgelegenheidsgraad tegen 2030 (zie paragraaf 5).

21 Het tempo waaraan wordt aangeworven zal tijdens de zomer blijven toenemen … terwijl 83 % van de Belgische
werkgevers moeilijkheden ondervindt om hun vacatures in te vullen. – ManpowerGroup Belgium

22  Analytische en kritische geest, zin voor initiatief, leadership en sociale vaardigheden, veerkracht, stressbestendigheid,
aanpassingsvermogen, enz.



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

54.

Ter herinnering: het laatste begrotingsakkoord van de federale regering omvat een twaalftal
maatregelen om tegemoet te komen aan het tekort aan arbeidskrachten. Zie kader 3 voor meer
informatie daarover.

Werkgelegenheidsgraad

3.8.1. Volgens de kenmerken

De werkgelegenheidsgraad – gebaseerd op de enquêtes naar de arbeidskrachten - is tussen 2015
en 2019 aanhoudend blijven stijgen, van 67,2 % tot 70,5 %. In 2020 daalde hij tot 70,0 %. In 2021
begon hij opnieuw te stijgen en kwam hij uit op 70,6 %.

Er moet worden opgemerkt dat de definities van werkgelegenheid, werkloosheid en inactiviteit in
2021 werden herzien. Deze reeksbreuk vermindert de vergelijkbaarheid van de gegevens tussen
2020 en 2021. Vóór 2021 werden tijdelijk werkloze werknemers als werkenden geregistreerd,
ongeacht de duur van de tijdelijke werkloosheid. Sinds 2021 worden zij als werkloos of inactief
geregistreerd als de periode van tijdelijke werkloosheid langer is dan drie maanden. Op basis van
deze nieuwe definitie is het aantal werkenden tussen 2020 en 2021 met 51 000 eenheden gestegen.
Op basis van de oude definities zou het een toename met 91 000 eenheden zijn.

De stijging van de werkgelegenheidsgraad heeft ook betrekking op de risicogroepen, waarvan de
werkgelegenheidsgraden opnieuw uitkwamen op het niveau van vóór de crisis, of dat niveau zelfs
overschreden, met uitzondering van de kortggeschoolden. Voor deze laatste groep bleef de
werkgelegenheidsgraad dalen in 2021. De stijging van de werkgelegenheidsgraad van de 55-
plussers is tijdens de coronacrisis daarentegen amper vertraagd. Dit heeft deels te maken met de
ondervertegenwoordiging van deze groep in de tijdelijke arbeidsovereenkomsten. In paragraaf 5.1
wordt een vooruitblik gegeven met de werkgelegenheidsvooruitzichten tegen 2030.

Grafiek 20 - Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad1

(in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar)

Bon: Statbel.
1 Reeksbreuken in 2017 (invoering van een roterend panel, wijziging van de methode van de gegevensverzameling

en van de weging) en in 2021 (herziening van de vragenlijst en van de definities van werkloosheid en
werkgelegenheid).
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3.8.2. Naar gewest

De gewesten hebben een zeer verschillende werkgelegenheidsgraad. In 2021 bedroeg die 75,3 %
in Vlaanderen, 65,2 % in Wallonië en 62,2 % in Brussel. De werkgelegenheidsgraden per provincie
vertonen een duidelijke homogeniteit per regio.

Grafiek 21 - Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad1

(in % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar, 2021 en verloop in procentpunt ten opzichte van 2010)

Bron: Statbel.
1 Reeksbreuken in 2017 (invoering van een roterend panel, wijziging van de methode van de gegevensverzameling

en van de weging) en in 2021 (herziening van de vragenlijst en van de definities van werkloosheid en
werkgelegenheid).
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4. WERKLOOSHEID

Verloop van het aantal niet-werkende werkzoekenden

4.1.1. Per gewest en kenmerken

Na een daling gedurende vijf opeenvolgende jaren, was het aantal niet-werkende werkzoekenden
(NWWZ) in maart 2020 opnieuw beginnen te stijgen bij de uitbraak van het coronavirus. Deze
stijging was van korte duur aangezien ze een jaar later, in maart 2021, werd onderbroken. Sindsdien
neemt het aantal NWWZ af. In 2021 waren er gemiddeld 464 000 NWWZ op jaarbasis, een laag
niveau dat niet meer was opgetekend sinds het begin van de jaren negentig. In mei waren het er
433 000.

Deze vermindering wordt opgetekend in de drie gewesten van het land, voor alle leeftijdsgroepen
en alle scholingsniveaus. De langdurige werkloosheid (een jaar of meer) begon pas later, meer
bepaald in november 2021, af te nemen. In mei 2022 nam de werkloosheid van korte duur
(6 maanden of minder) echter toe met 3 700 eenheden op jaarbasis.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn nog grotendeels onvoorspelbaar. Ze kunnen leiden tot
jobverliezen met een stijging van de werkloosheid in de volgende maanden tot gevolg, zoals de
laatste macro-economische prognoses doen vermoeden. Een ander mogelijk kanaal is het extra
arbeidsaanbod van Oekraïense vluchtelingen die werk zoeken. Ook hier is het te vroeg om een
impact op het aantal NWWZ te identificeren. We brengen ook in herinnering dat begunstigden van
de tijdelijke bescherming23, in tegenstelling tot de gebruikelijke begunstigden van het leefloon, niet
verplicht zijn zich te registreren als werkzoekende. Sinds eind februari zijn er ongeveer
48 000 Oekraïners in België aangekomen, waarvan 3 800 zich bij de arbeidsbemiddelingsdiensten
hebben ingeschreven (600 van hen vonden een baan).

23  Zie paragraaf 2.2 over het specifieke statuut van de Oekraïense vluchtelingen.
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Grafiek 22 - Verloop van het aantal niet-werkende werkzoekenden
(jaar-op-jaar verandering in duizenden personen)

Bron: RVA.
1 Reeksbreuk in 2010.
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4.1.2. Uitkeringsgerechtigde en niet-uitkeringsgerechtigde NWWZ

Niet alle werkzoekenden die zijn ingeschreven bij een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling
krijgen een werkloosheidsuitkering. Dit is het geval voor jongeren in hun beroepsinschakelingstijd,
maar ook voor bepaalde werkzoekenden die verplicht zijn ingeschreven, zoals de begunstigden van
een leefloon24. De groep van de niet-uitkeringsgerechtigde NWWZ omvat ook personen die zich
vrijwillig bij de arbeidsbemiddelingsdiensten inschrijven. Het gaat bijvoorbeeld om inactieven die
(opnieuw) tot de arbeidsmarkt willen toetreden of buitenlanders die niet voldoende
beroepsverleden in België kunnen aantonen om aanspraak te kunnen maken op een
werkloosheidsuitkering.

Het aantal niet-uitkeringsgerechtigde NWWZ is blijven stijgen tussen 2008 en 2016. Nadien is het
stabiel geworden. In diezelfde periode schommelde het aantal uitkeringsgerechtigde NWWZ tussen
2008 en 2014, waarna het duidelijk is gedaald van 450 000 eenheden in 2014 tot 300 000 in 2021.
Ten opzichte van het totale aantal NWWZ neemt het aandeel niet-uitkeringsgerechtigde NWWZ
geleidelijk toe, van 21 % in 2008 tot 35 % in 2021.

Grafiek 23 - Verloop van het aantal werkzoekenden naargelang zij al dan niet uitkeringsgerechtigd zijn
(in duizenden personen)

Bron: RVA.

Werkzoekende en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen

Sommige begunstigden van een werkloosheidsuitkering zijn niet verplicht om werk te zoeken. Het
gaat over de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die voornamelijk de
‘oudere werklozen’ en de werklozen met bedrijfstoeslag omvatten. Sinds het begin van de jaren
2000 is de toegang tot deze regelingen sterk beperkt en werden de vrijstellingen voor het zoeken
naar werk afgeschaft, zodat deze twee groepen geleidelijk kleiner worden. De niet-werkzoekende
uitkeringsgerechtigde werklozen omvatten ook de vrijwillige deeltijdwerkers en de mantelzorgers.

24  Zij krijgen het leefloon van het OCMW.
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Het aantal personen in deze twee categorieën neemt ook af. In 2008 waren er in totaal nog
235 000 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen, in 2021 waren er dat nog slechts
25 000.

Grafiek 24 - Verloop van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen naargelang zij al dan niet
werkzoekend zijn
(in duizenden personen)

Bron: RVA.

Werkloosheidsgraad

De werkloosheidsgraad die naar voren komt uit de enquêtes naar de arbeidskrachten weerspiegelt
niet het herstel op de arbeidsmarkt. De geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die in 2019 op zijn
laagste niveau stond, begon in 2020 opnieuw te stijgen en bleef stijgen in 2021. Met 6,3 % blijft hij
echter lager dan het Europees gemiddelde (7,0 %).

Er moet worden opgemerkt dat dit resultaat wordt beïnvloed door de herziening in 2021 van de
definitie van werkloosheid in de enquêtes naar de arbeidskrachten. Vóór 2021 stonden de tijdelijk
werkloze werknemers geregistreerd als werkenden, ongeacht de duur van de tijdelijke
werkloosheid. Sinds 2021 worden ze, als de periode van tijdelijke werkloosheid langer is dan drie
maanden, ingeschreven als werklozen of inactieven. In 2021 waren ongeveer 40 000 werknemers
gedurende meer dan drie maanden tijdelijk werkloos: 5 000 van hen werden geregistreerd als
werklozen, 35 000 als inactieven.

De gewesten hebben een zeer verschillende werkloosheidsgraad. In Vlaanderen bedraagt die 3,9 %,
wat lager is dan de 8,8 % in Wallonië en de 12,4 % in Brussel. In 2020 zagen Wallonië en Vlaanderen
hun geharmoniseerde werkloosheidsgraad stijgen, terwijl die van Brussel relatief stabiel bleef. Deze
trend zette zich voort in 2021.

De laatste kwartaalgegevens, die betrekking hebben op het eerste kwartaal van 2022, laten een
daling van de werkloosheidsgraad zien: van 5,8 % in het vierde kwartaal van 2021 naar 5,4 % in het
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eerste kwartaal van 2022, een daling van 0,4 procentpunt. Vergeleken met een jaar eerder is deze
verandering nog duidelijker, ongeveer 1,3 procentpunt. De daling van de werkloosheidsgraad wordt
waargenomen in de drie regio's van het land, ongeacht het opleidingsniveau, geslacht of
leeftijdsgroep.

Grafiek 25 - Geharmoniseerde werkloosheidsgraad1

(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 74 jaar)

Bron: Eurostat.
1 Reeksbreuken in 2017 (invoering van een roterend panel, wijziging van de methode van de gegevensverzameling

en van de weging) en in 2021 (herziening van de vragenlijst en van de definities van werkloosheid en
werkgelegenheid).
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5. PARTICIPATIE

Werkgelegenheidsdoelstelling 2030 en participatie risicogroepen

De federale regering heeft als doelstelling om in 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80 % voor
de 20-64 jarigen te bereiken. België heeft zich daarnaast geëngageerd tot bijkomende
doelstellingen binnen de Europese werkgelegenheidsdoelstellingen in het ‘Actieplan voor de
Europese pijler van sociale rechten’. Dit omvat de halvering van de werkgelegenheidskloof tussen
mannen en vrouwen te (tot minder dan 4pp) en andere doelstellingen rond onderwijs en vorming,
werkgelegenheid van risicogroepen, verloning en kwaliteit van werk die moeten bijdragen tot het
behalen van de werkgelegenheidsdoelstelling van 80 %.

Dit is een ambitieuze doelstelling. Hoewel de werkgelegenheidsgraad de laatste jaren gestegen is –
tussen 2015 en 2021 was de stijging 3,4 procentpunt25 – zou de stijging in de resterende jaren veel
sterker moeten zijn om de doelstelling te behalen. Vanaf het huidige niveau van 70,6 % is een
stijging van meer dan 9 procentpunt nodig.

Grafiek 26 - Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad, verloop en projecties1

(in percentage van de bevolking van 20 tot 64 jaar)

Bronnen: Statbel, NBB, FPB
1 Reeksbreuken in 2017 (invoering van een roterend panel, wijziging van de methode van de gegevensverzameling

en van de weging) en in 2021 (herziening van de vragenlijst en van de definities van werkloosheid en
werkgelegenheid).

Ook in vergelijking met de Europese doelstellingen is de Belgische doelstelling ambitieus. De
Europese doelstelling is een werkgelegenheidsgraad van 78 % voor dezelfde groep, lager dan de
Belgische doelstelling, ondanks het feit dat de werkgelegenheidsgraad voor de EU vandaag (73,1 %)
hoger is dan de Belgische.

Om die doelstelling toch te behalen is het onontbeerlijk dat de participatiegraad stijgt. Inderdaad,
de participatiegraad van de 20-64 jarigen was in 2021 75,1 %, substantieel lager dan de 80 %

25 Merk op dat er in 2017 en 2020 veranderingen werden aangebracht aan de gegevensverzameling en definitie van de
werkgelegenheidsgraad, waardoor er een breuk is in de tijdsreeks.
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werkgelegenheidsdoelstelling. Met andere woorden, zelfs indien er geen werkloosheid meer zou
zijn, zou België zijn werkgelegenheidsdoelstelling vandaag niet behalen.

Om de doelstelling te bereiken is het essentieel dat de werkgelegenheids- en participatiegraad van
verschillende doelgroepen substantieel stijgen. Om de nodige stijging te kwantificeren, heeft de
HRW (2022) een simulatieoefening gedaan. Hierin worden de werkgelegenheidsgraden van
verschillende groepen vergeleken met verschillende referentielanden26 en wordt ervan uitgegaan
dat iedere groep een even groot deel van het verschil met het best presterende referentieland
moet inhalen. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de verschillende uitgangsposities
van de groepen en met werkgelegenheidsgraden die andere landen hebben kunnen behalen.

De resultaten tonen dat, om de ambitieuze 80 % doelstelling te behalen, de werkgelegenheidsgraad
van alle groepen zou moeten verhogen, maar met belangrijke verschillen tussen de groepen. Voor
vrouwen (+11,2 procentpunt ten opzichte van 2021), kortgeschoolden (+13,7 pp),
middengeschoolden (+10,1 pp), niet-EU burgers (+15 pp), 20-24 jarigen (+21,2 pp) en 55-64 jarigen
(14,3 pp) is het verschil het meest uitgesproken. Naast hun relatief lagere werkgelegenheidsgraad,
zijn de personen in deze groepen ook vaak kwetsbaarder op de arbeidsmarkt en verdienen een
bijzondere aandacht27. De bijlage bevat de werkgelegenheids- en participatiegraad van deze
groepen voor België en de gewesten.

Grafiek 27 - Huidige werkgelegenheids- en participatiegraad en 80 % werkgelegenheidsdoelstelling in
2030
(werkgelegenheidsgraad en participatiegraad van 20- tot 64-jarigen, in %)

Bron: HRW (2022).

Ook wanneer we concentreren op deze doelgroepen is het duidelijk dat een stijging van de
participatiegraad essentieel is. Inderdaad, er is geen enkele groep waarvoor de participatiegraad in
2021 hoger is dan de werkgelegenheidsdoelstelling voor 2030. Dit maakt het duidelijk dat

26  Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en Finland
27 Zie Vandenberghe en Vansteenkiste (2021) voor een gedetailleerde analyse van de kwetsbare groepen op de Vlaamse

arbeidsmarkt.
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maatregelen om de werkloosheid te verminderen, hoewel essentieel, niet voldoende zijn en
maatregelen om de participatie te verhogen ook nodig zijn.

Arbeidsmarktreserve

Er zijn verschillende groepen die onmiddellijk in aanmerking kunnen komen om de
werkgelegenheidsgraad te verhogen. De EC definieert een uitgebreide arbeidsreserve, de
zogeheten ‘labour market slack’, die de niet-bevredigde arbeidsbehoeften omvat.

Deze groep omvat, naast de werklozen, ook de deeltijdse werknemers die meer willen werken, de
personen die beschikbaar zijn om te werken maar niet actief op zoek zijn naar een job, en de
personen die werk zoeken maar niet meteen beschikbaar zijn. De laatste twee van deze groepen
worden tot de inactieve bevolking gerekend.

Voor België gaat het om een substantiële groep, 9,2 % van de 15-64 jarigen, waarvan minder dan
de helft tot de werkzoekenden behoort. Vooral de deeltijds werkenden die meer willen werken
(2,6 %) en de personen die beschikbaar maar niet werkzoekend zijn (1,6 %) dragen hier aan bij. De
deeltijds werkenden die meer willen werken worden uiteraard wel al bij de groep werkenden
gerekend. Hoewel het verhogen van hun arbeidstijd waardevol is voor deze personen én kan
bijdragen aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt, zal dit de werkgelegenheids- of
participatiegraad niet verhogen.

Hierbij zijn er ook grote verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen is 2,9 % (van de 15-64 jarigen)
werkloos, een percentage dat dicht bij de frictiewerkloosheid zou kunnen zitten en dus maar weinig
marge heeft om te dalen, maar ook de totale labour market slack is slechts 6,6 %. In Brussel (15,6 %)
en Wallonië (11,8 %) is de labour market slack substantieel hoger en is er nog ruimte om de
werkgelegenheidsgraad te verhogen door zowel de werkloosheid te verminderen en de andere
groepen te integreren die dicht bij de arbeidsmarkt zitten.

Grafiek 28 - Uitgebreide arbeidsmarktreserve
(Aandeel van de bevolking van 15 tot 64 jaar, 2021, per statuut)

Bron: Statbel.
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De inspanningen kunnen zich echter niet beperken tot deze groepen. Inderdaad, zelfs indien alle
personen in deze groepen een job zouden vinden, zou België nog steeds geen
werkgelegenheidsgraad van 80 % bereiken.

Het is dus belangrijk dat ook andere groepen bereikt worden. Een belangrijke groep zijn de
personen die arbeidsongeschikt zijn wegens een ziekte. 471 000 mensen waren in 2020 langdurig
(meer dan 1 jaar) arbeidsongeschikt, een aantal dat om verschillende reden sterk blijft stijgen (Saks,
2017). De meest voorkomende redenen zijn “psychische stoornissen en gedragsstoornissen” en
“ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel”, ieder voor ongeveer een derde van de personen in
invaliditeit. Mentale gezondheidsproblemen in het bijzonder nemen sterk toe: het aantal gevallen
van burn-out en depressie bij werknemers nam tussen 2016 en 2020 toe met 39 %28. De kans om
arbeidsongeschikt te worden wordt zowel beïnvloed door persoonlijke kenmerken als door
eigenschappen van de job (Boucq et al., 2022). Om verder te analyseren hoe de kansen op de
arbeidsmarkt van deze groep verhoogd kunnen worden (wanneer hun gezondheidstoestand het
toelaat), zal de Hoge Raad in 2023 een thematisch verslag hieraan wijden.

Meer in het algemeen, kan het lonender maken van werk personen stimuleren om ook deel te
nemen aan de arbeidsmarkt. De fiscale lasten op arbeid zijn bij de hoogste in Europa, vanaf de
laagste inkomens. Voor alleenstaanden was het aandeel belastingen in de totale arbeidskost in
2021 met 52,6 % zelfs het hoogst in de OESO (2022). Hoewel er recent verschillende maatregelen
werden genomen om dit aan te pakken (verhoging minimumlonen, uitbreiding werkbonus,
uitfasering bijzondere bijdrage sociale zekerheid), is er nog steeds nood aan een globale hervorming
die de lasten op arbeid vermindert.

Kader 4 - Noden voor de toekomst en opleiding

De economie is constant in verandering en het is dus belangrijk om rekening te houden met de
daaruitvolgende evoluties in de arbeidsmarkt. De sleutel hiervoor ligt bij adequate opleiding, die
zowel initiële opleiding als permante vorming doorheen de carrière omvat. Het meest recente
thematisch verslag van de HRW gaat over permanente opleiding voor werknemers. Zie het
hoofdstuk rond “huidige en toekomstige competentiebehoeften” voor meer cijfers en details
hierover29.

Cedefop (2020) doet voorspellingen in verband met de groei van de werkgelegenheid tot 2030.
De sectoren waar de grootste groei verwacht wordt, zijn de “gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening” en de informatica, terwijl er bij “banken en verzekeringen”
de grootste achteruitgang wordt verwacht. Globaal zien we dat de beroepen waar vandaag vraag
naar is, nog meer zullen worden bevraagd in de toekomst.

28 Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-outs en depressies? Hoeveel kost dat aan uitkeringen? -
RIZIV (fgov.be)

29  Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, 2021, “Permanente opleiding voor werknemers: investeren in de toekomst”
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Grafiek - Verloop van de werkgelegenheid tegen 2030
(groei van de werkgelegenheid tussen 2020 en 2030, in % en in ‘000 personen, België)

Bron: Cedefop30.

Hierdoor is er een risico dat het in de toekomst nog moeilijker wordt om deze posities in te vullen,
wat de ontwikkeling en activiteit van ondernemingen kan afremmen. Dit is voor België in het
bijzonder pertinent aangezien er een structureel hoge vacaturegraad is, die wijst op mismatches
tussen vraag en aanbod van arbeid. Bovendien lijkt het volwassenonderwijs onvoldoende
afgestemd op de behoeften op de arbeidsmarkt en nemen groepen – zoals kortgeschoolden –
die het grootste risico op jobverlies hebben ook het minst deel aan permanente opleiding die
zou kunnen bijdragen aan een professionele heroriëntatie.

De veranderingen spelen zich af rond drie langetermijntrends: vergrijzing, digitalisering en de
groene transitie.

De vergrijzing laat zich het sterkst voelen in bepaalde sectoren zoals de handel, overheidssector
en de gezondheidszorgsector. In deze laatste sector in het bijzonder zal de impact groot zijn
aangezien één op de vijf werknemers 55 jaar of ouder is en dus in de komende jaren op pensioen
zal gaan, en het tegelijkertijd de sector is waar de verwachte groei van de werkgelegenheid het

30 Skills intelligence | CEDEFOP (europa.eu). Deze projecties werden gemaakt voor de COVID-19 en Oekraïense crisis. Ze
houden dus geen rekening met de onmiddellijke veranderingen door deze crisissen, maar geven nog steeds een goed
beeld van de implicaties van de uitdagingen op lange-termijn.
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grootst zal zijn, onder andere omdat er meer werknemers nodig zullen zijn voor de zorg voor de
ouder wordende bevolking.

De digitalisering en automatisering van beroepen zal zorgen voor zowel het ontstaan als
verdwijnen van jobs én voor een verandering in de vereiste competenties van werknemers. Hier
scoort België niet goed: het aandeel afgestudeerden in STEM-studierichtingen is substantieel
onder het EU-gemiddelde en België heeft in de EU het grootste aandeel ondernemingen met
moeilijk in te vullen vacatures voor banen gericht op ICT-specialisten. De coronacrisis lijkt
daarenboven voor een nog verdere versnelling van de digitalisering te zorgen.

De groene transitie zal ook zorgen voor een vraag naar nieuwe competenties, naast het
verdwijnen en ontstaan van jobs. Volgens de IAO (2018) zouden er echter netto jobs moeten
bijkomen door de klimaattransitie, onder andere in de energie-, transport- (elektrische
voertuigen) en bouwsector, maar ook bij de ontwikkeling van de circulaire economie en
duurzame landbouw.

Om de klimaatdoelstellingen te behalen zullen de nieuwe competenties onmisbaar zijn. Zo is er
in de bouwsector, die nu al met een structureel tekort aan arbeidskrachten kampt, een tekort
aan werknemers die voldoende opgeleid zijn op het gebied van duurzaam bouwen. Het verder
versterken van de klimaatambities zal dit tekort enkel vergroten. France Stratégie (2022) schat
bijvoorbeeld dat er in Frankrijk in een ‘lage CO2-uitstoot’-scenario, met bijkomende
investeringen in de klimaattransitie, 5,8 % meer werknemers zullen nodig zijn in de bouw- en
immobiliënsector tegen 2030.
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7. BIJLAGEN

Werkgelegenheidsgraad
(in % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar, 2021 en tussen haakjes het verschil in pp ten opzichte van
2010)

BE BRU VLA WAL
Totaal 70,6 (3,0) 62,2 (3,0) 75,3 (3,2) 65,2 (3,0)

Mannen 74,5 (0,9) 68,2 (2,1) 78,6 (1,2) 69,2 (0,3)
Vrouwen 66,8 (5,2) 56,2 (3,7) 71,9 (5,2) 61,2 (5,8)

Kortgeschoold 44,7 (-3,7) 38,7 (-2,7) 50,7 (-2,6) 39,1 (-4,4)
Middengeschoold 67,5 (-1,6) 52,4 (-2,5) 72,5 (-1,6) 61,9 (-1,2)
Hooggeschoold 84,1 (2,2) 78,8 (2,0) 86,2 (2,2) 82,1 (2,2)

20-29 59,2 (-1,8) 46,5 (0,2) 66,1 (-1,8) 52,3 (-2,6)
30-54 81,4 (1,0) 70,9 (1,4) 86,5 (0,9) 76,3 (1,5)
55-64 54,5 (17,1) 53,4 (12,8) 57,0 (18,8) 49,9 (14,8)

Nationale burgers 71,9 (3,1) 60,9 (0,8) 76,2 (3,4) 66,6 (3,4)
Andere EU-
burgers 72,5 (7,5) 76,1 (8,7) 76,3 (6,2) 62,4 (3,5)
Niet-EU-burgers 43,3 (2,9) 41,0 (0,2) 48,3 (3,9) 37,9 (5,1)

Bron: Statbel.
Reeksbreuken in 2017 (invoering van een roterend panel, wijziging van de methode van de gegevensverzameling en
van de weging) en in 2021 (herziening van de vragenlijst en van de definities van werkloosheid en werkgelegenheid).
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Werkloosheidsgraad
(in % van de actieve bevolking tussen 15 en 64 jaar, 2021 en tussen haakjes het verschil in pp ten opzichte
van 2010)

BE BRU VLA WAL
Totaal 6,0 (-2,0) 12,5 (-4,9) 3,9 (-1,3) 8,9 (-2,6)

Mannen 6,3 (-1,5) 12,7 (-4,2) 4,3 (-1,0) 9,3 (-1,6)
Vrouwen 5,7 (-2,6) 12,2 (-5,7) 3,5 (-1,6) 8,5 (-3,7)

Kortgeschoold 13,8 (-0,9) 27,7 (-2,3) 8,6 (-1,0) 18,7 (-0,9)
Middengeschoold 6,7 (-1,1) 15,7 (-3,4) 4,5 (-0,6) 10,2 (-1,9)
Hooggeschoold 3,6 (-0,9) 6,5 (-2,6) 2,4 (-0,6) 4,9 (-0,7)

20-29 11,1 (-3,8) 30,8 (-8,9) 13,5 (-2,1) 25,2 (-4,8)
30-54 4,9 (-1,6) 11,7 (-4,7) 2,9 (-1,3) 8,1 (-2,2)
55-64 4,6 (0,0) 10,8 (1,5) 3,6 (-0,4) 5,2 (0,6)

Nationale burgers 5,3 (-1,8 12,7 (-4,2) 3,4 (-1,3) 8,5 (-2,4)
Andere EU-
burgers 7,3 (-3,6) 7,4 (-4,5) 6,4 (-2,4) 9,2 (-3,0)
Niet-EU-burgers 20,8 (-9,7) 26,3 (-6,0) 17,0 (-7,7) 21,5 (-17,2)

Bron: Statbel.
Reeksbreuken in 2017 (invoering van een roterend panel, wijziging van de methode van de gegevensverzameling en
van de weging) en in 2021 (herziening van de vragenlijst en van de definities van werkloosheid en werkgelegenheid).
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Inactiviteitsgraad
(in % van de bevolking tussen 15 en 64 jaar, 2021 en tussen haakjes het verschil in pp ten opzichte van
2010)

BE BRU VLA WAL
Totaal 24,9 (-1,7) 34,5 (0,8) 27,2 (-2,9) 34,5 (-1,4)

Mannen 20,5 (0,3) 28,2 (1,6) 23,8 (-1,1) 30,2 (0,8)
Vrouwen 29,2 (-3,7) 40,8 (0,1) 30,6 (-4,8) 38,8 (-3,6)

Kortgeschoold 48,1 (4,9) 58,1 (7,5) 58,2 (5,4) 63,5 (7,4)
Middengeschoold 27,7 (2,7) 41,2 (5,8) 27,3 (1,5) 34,6 (2,8)
Hooggeschoold 12,8 (-1,4) 15,9 (0,2) 11,8 (-1,6) 13,8 (-1,7)

20-29 33,4 (5,1) 81,2 (8,6) 65,4 (-0,5) 73,1 (4,5)
30-54 14,4 (0,4) 21,0 (2,3) 11,3 (0,4) 18,0 (1,0)
55-64 42,9 (-18,0) 40,2 (-15,1) 40,9 (-19,4) 47,4 (-15,9)

Nationale burgers 24,1 (-1,9) 36,8 (2,8) 26,8 (-3,1) 33,8 (-1,8)
Andere EU-
burgers 21,8 (-5,3) 22,4 (-4,7) 23,1 (-3,5) 34,1 (-1,1)
Niet-EU-burgers 45,3 (3,4) 47,0 (4,5) 44,5 (0,3) 53,0 (2,8)

Bron: Statbel.
Reeksbreuken in 2017 (invoering van een roterend panel, wijziging van de methode van de gegevensverzameling en
van de weging) en in 2021 (herziening van de vragenlijst en van de definities van werkloosheid en werkgelegenheid).



Hoge Raad voor Werkgelegenheid

72.

LIJST VAN AFKORTINGEN
EN CONVENTIONELE TEKENS

Actiris Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling
ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
bbp bruto binnenlands product
btw belasting op de toegevoegde waarde
CGVS Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
EAK Enquête naar de arbeidskrachten
EC Europese Commissie
ERMG Economic Risk Management Group
et al. en mede-auteurs
EU Europese Unie
Federgon Federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners
FOD Federale Overheidsdienst
FOD WASO Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg
Forem Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling
FPB Federaal Planbureau
GGMMI Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
HICP Geharmoniseerde consumptieprijsindex
Horeca Hotels, restaurants, cafés
HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
IAO Internationaal arbeidsorganisatie
ICT informatie- en communicatietechnologieën
IMF Internationaal Monetair Fonds
INR Instituut voor de Nationale Rekeningen
kmo kleine of middelgrote ondernemingen
n.b. niet beschikbaar
NACE Statistische Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese

Gemeenschap
NBB Nationale Bank van België
NICP Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen
NWWZ niet-werkende werkzoekenden (DEI; demandeurs d’emploi inoccupés)
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
p.m. pro memorie (ter herinnering)
pp procentpunt
PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
r  raming
RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
SPE overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling (services publics de l’emploi)
Statbel Belgisch statistiekbureau
STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics
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TW Tijdelijke werkloosheid
UNIA Interfederaal Gelijkekansencentrum
UVW uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
WG SIC-19 Working Group Social Impact COVID-19
WZ werkzoekenden
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LANDENLIJST

 Indicatoren Landen

  AT Oostenrijk
  BE België
  DE Duitsland
  DK Denemarken
  ES Spanje
  FI Finland
  FR Frankrijk

EU14 GR Griekenland
  IE Ierland
  IT Italië
  LU Luxemburg
  NL Nederland
  PT Portugal

EU   SE Zweden

 BG Bulgarije
 CY Cyprus
 CZ Tsjechië
 EE Estland
 HR Kroatië

EU13  HU Hongarije
 LT Litouwen
 LV Letland
 MT Malta
 PL Polen
 RO Roemenië
 SI Slovenië
 SK Slowakije

 AU Australië
 CA Canada
 CH Zwitserland

IS Ijsland
 NO Noorwegen

 UK
Verenigd
Koninkrijk

 US
Verenigde
Staten

DE GEWESTEN IN BELGIË

BRU Brussel
VLA Vlaanderen
WAL 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
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