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Op verzoek van mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste minister, minister van Werk en
Gelijke Kansen, heeft de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) bestudeerd wat de
gevolgen zijn van de economische en financiële crisis voor de arbeidsmarkt. Dit verslag is
gebaseerd op de op 20 maart 2009 beschikbare gegevens.

De crisis is wereldwijd. De hele Europese Unie bevindt zich in een recessie. De meeste
landen hebben noodmaatregelen genomen die erop gericht zijn hun financiële systeem te
stabiliseren en de activiteit en de werkgelegenheid te ondersteunen.

Werkgelegenheidsverschuivingen zijn inherent aan de dynamiek van de arbeidsmarkt,
maar het is zaak ervoor te zorgen dat het banenverlies, dat onvermijdelijk is in een context
van economische recessie, voor de meest kwetsbaren - zoals laaggeschoolden, jongeren,
ouderen en personen van buitenlandse afkomst - niet leidt tot structurele werkloosheid of
een duurzame verwijdering van de arbeidsmarkt.

De Raad heeft een monitoring van de arbeidsmarkt nodig geacht (zie eerste hoofdstuk) ,
gebaseerd op het verloop van verschillende, snel beschikbare indicatoren, zoals de
conjunctuurenquêtes en de statistieken betreffende faillissementen, uitzendarbeid en
werkloosheid. Gelet op de publicatietermijnen kan de impact van de crisis op de
werkgelegenheid op zeer korte termijn immers niet worden gemeten op basis van de
traditionele statistieken zoals de nationale rekeningen inzake de werkgelegenheid en de
arbeidskrachtentelling.

De analyse heeft aangetoond dat de economische vooruitzichten voor België aanzienlijk
zijn verslechterd. Om de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt te beoordelen, heeft de
Raad gebruik gemaakt van de van begin februari daterende projecties van het Federaal
Planbureau (zie tweede hoofdstuk).

Als reactie op deze uitdaging zonder voorgaande heeft België, via de verschillende
overheidsniveaus, een reeks maatregelen genomen die worden voorgesteld in het derde
hoofdstuk van dit verslag en die worden vergeleken met de door onze belangrijkste
Europese partnerlanden genomen initiatieven. Op basis van het onderzoek daarvan heeft
de Raad een reeks aanbevelingen geformuleerd die erop gericht zijn de veerkracht en het
aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt te versterken. Wat de vraagondersteunende
maatregelen betreft, dringt de Raad erop aan dat ze onmiddellijk resultaat sorteren en
tijdelijk en gericht van aard zijn.

In een open economie lekt een deel van de impact van de maatregelen ter ondersteuning
van de koopkracht of van de activiteit, via een vermeerdering van de invoer, weg naar
buitenlandse economieën. Om die reden moeten de herstelplannen op gecoördineerde
wijze tussen de landen worden uitgewerkt, teneinde de effectiviteit ervan te verhogen en
iedere protectionistische verleiding te weerstaan. Uiteraard dienen ook de maatregelen
van de verschillende overheidsniveaus in België gecoördineerd te worden.

De effectiviteit van de budgettaire herstelmaatregelen hangt tevens af van het inpassen
ervan in een geloofwaardige en houdbare strategie. De economische subjecten moeten
ervan verzekerd zijn dat de overheidstekorten tijdelijk zullen zijn en de houdbaarheid van
de overheidsfinanciën op termijn niet in gedrang brengen.
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MONITORING

In het vierde kwartaal van 2008 zou de activiteit in België met 1,7 pct. zijn afgenomen
ten opzichte van het voorgaande kwartaal, wat wijst op een abrupte intensivering van de
vertraging van de economische groei die in 2006 was ingezet. Met enige vertraging volgt
de kwartaalverandering van de werkgelegenheid dezelfde beweging: zij liep terug van
+22.300 personen in het eerste tot +13.500 personen in het derde kwartaal, en tot
+2.000 personen in het vierde kwartaal. Alle conjunctuurgevoelige bedrijfstakken
hebben bijgedragen tot deze verzwakking. In de verwerkende nijverheid zijn opnieuw
banen verloren gegaan en de werkgelegenheidsgroei was quasi nihil in de handel en het
vervoer, in de bouwnijverheid en in de financiële dienstverlening en de diensten aan
ondernemingen. In al die branches is de werkgelegenheidsverandering trendmatig
neerwaarts gericht.

Het aantal faillissementen is over geheel 2008 met meer dan 10 pct. toegenomen. De
meeste faillissementen komen voor in de bedrijfstakken handel, vervoer en overige
diensten en in de horeca, maar het aantal faillissementen steeg het sterkst bij de
bouwondernemingen. De stijging van het aantal faillissementen zet zich verder in 2009: in
januari en februari werden in totaal bijna 1.600 nieuwe faillissementen opgetekend.
Tevens is het aantal opgerichte ondernemingen tijdens de laatste maanden aanzienlijk
afgenomen.

De sterke daling van de synthetische conjunctuurcurve van de Nationale Bank, een
vooruitlopende indicator van de economische activiteit, heeft zich de jongste maanden
voortgezet; deze curve bereikte in december 2008 het laagste peil sinds 1980. Na een
lichte heropleving in januari, kwam de indicator in februari nog lager uit, hetgeen wijst
op een uitdieping van de conjunctuurvertraging. De Nationale Bank ondervraagt de
ondernemingen ook naar hun behoeften inzake arbeidskrachten. Hieruit blijkt dat de
vooruitzichten ongunstig zijn in alle bedrijfstakken waarvoor informatie beschikbaar is.
Tegelijkertijd is het aandeel van de ondernemingen die aangeven dat de ontwikkeling van
hun activiteit wordt belemmerd door een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten,
gedaald. Dat aandeel ligt echter nog steeds in de buurt van het langetermijngemiddelde,
wat erop wijst dat de mismatches tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt blijven
bestaan.

Alvorens over te gaan tot afdankingen van vast personeel, maken de ondernemingen
gebruik van flexibiliteitsmarges, zoals het verminderen van uitzendcontracten en het
beroep op tijdelijke werkloosheid. De eerste ingreep heeft een directe impact op het aantal
werkenden, de tweede beïnvloedt enkel het arbeidsvolume in de economie, aangezien bij
tijdelijke werkloosheid de arbeidsovereenkomst met de werkgever behouden blijft. Eind
2008 lag het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren 11 pct. lager dan een jaar
eerder; deze terugval zette zich voort in januari. De achteruitgang was bijzonder sterk
voor de door uitzendarbeiders gewerkte uren. In het vierde kwartaal is het aantal
tijdelijke werklozen met 31 pct. gestegen ten opzichte van de overeenstemmende
periode van 2007 en in januari 2009 beliep de toename 60 pct. op jaarbasis; toen waren
er meer dan 236.000 tijdelijke werklozen.
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Tegen deze achtergrond is het aantal vacatures die de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling (Actiris, FOREM en VDAB) ontvingen, aan het einde van het jaar
fors geslonken, behalve in Brussel. De daling was sneller en sterker in Vlaanderen dan in
Wallonië. Die beweging versterkte zich in januari en februari. In Brussel zette de in
januari ingezette afname zich niet verder in februari. Dat neemt niet weg dat voor
bepaalde beroepen, zoals in Vlaanderen voor kraanmachinisten, boekhouders,
houtbewerkers, hotel- en keukenpersoneel, het aantal openstaande arbeidsplaatsen
duidelijk niet afgenomen is. Er blijft aldus een groot aantal vacatures; voor de invulling
ervan moeten door een gepast beleid inzake begeleiding, opleiding en mobiliteit van de
werkzoekenden de nodige middelen vrijgemaakt worden.

In februari 2009 telde de RVA 533.000 werkzoekenden, dit is 25.000 meer dan een jaar
voordien. De stijging van de werkloosheid, die vanaf december 2008 werd opgetekend
nadat de jaar-op-jaardaling sinds de zomer van 2007 geleidelijk vertraagd was, zet zich
hiermee duidelijk versterkt verder. De toename was in het bijzonder uitgesproken voor de
mannen, maar betreft momenteel alle leeftijdscategorieën. De stijging van de
werkloosheid doet zich zowel voor bij Belgen als bij vreemdelingen, maar deze laatsten
werden sneller en zwaarder getroffen.

De jaar-op-jaardaling van het aantal niet-werkende werkzoekenden kwam in Vlaanderen
- waar ze ook het eerst was begonnen - in december 2008 tot stilstand. In februari 2009
waren er in dat gewest al 25.000 werklozen meer dan een jaar eerder. Daarentegen bleef
de werkloosheidsstijging toen vrij beperkt in Brussel en telde Wallonië nog 5.000
werklozen minder dan het jaar ervoor. Wegens het relatief grotere aantal arbeidsplaatsen
in de particuliere sector, inzonderheid in de industrie, is de werkloosheid het meest
conjunctuurgevoelig in Vlaanderen. De jaar-op-jaarveranderingen zijn er niet alleen
sterker, maar de keerpunten tekenen zich er doorgaans ook sneller af dan in de overige
twee gewesten. Desondanks lag de werkloosheidsgraad in februari 2009 in Wallonië en
Brussel nog steeds twee tot drie keer hoger dan in Vlaanderen.

Alle indicatoren wijzen dus op een aan de gang zijnde, omvangrijke verslechtering van
de economische activiteit en van de situatie op de arbeidsmarkt. De beschikbare
vooruitzichten wijzen niet op een snelle ommekeer van de trend.

BEOORDELING VAN DE GEVOLGEN VAN DE CRISIS VOOR DE ACTIVITEIT EN DE
WERKGELEGENHEID IN 2009

Zoals reeds vermeld, is de crisis wereldwijd. De verslechtering van de economische
activiteit en van de werkgelegenheid in België kan dus gerelateerd worden aan die in de
Europese buurlanden. Sinds september 2008 wijzen de opeenvolgende, door nationale en
internationale instellingen gepubliceerde macro-economische projecties op een steeds
verdere verslechtering van de vooruitzichten inzake het activiteitsverloop. Volgens de in
januari door de Europese Commissie gepubliceerde vooruitzichten, zou de activiteit in
België in ongeveer dezelfde mate achteruitgaan als in de EU als geheel, namelijk met
1,9 pct., maar het banenverlies zou kleiner uitvallen, namelijk respectievelijk 0,7 pct.
tegen 1,6 pct. Dit verschil wordt in het bijzonder verklaard doordat de werkgelegenheid
in Frankrijk en Italië fors zou afnemen en, meer in het algemeen, doordat de
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activiteitsvertraging in de andere EU-landen vroeger aanving dan in België. Volgens de
door het Federaal Planbureau in februari opgestelde raming voor de Economische
begroting 2009, zou het gemiddelde aantal banen dit jaar 25.000 eenheden lager liggen
dan in 2008. Tussen eind 2008 en eind 2009 zouden bijna 60.000 arbeidsplaatsen
verloren gaan.

Aangezien de ondernemingen doorgaans eerst proberen het per persoon gewerkte aantal
uren te reduceren als reactie op een verzwakking van de activiteit, onder meer via een
vermindering van de overuren of een ruimer beroep op tijdelijke werkloosheid, zou de
stijging van het totale arbeidsvolume in de particuliere sector, die in 2008 reeds flink was
vertraagd, in 2009 - en dit voor het eerst sedert 2003 - negatief worden.

De toename op jaarbasis van de gesalarieerde werkgelegenheid in de particuliere sector
was reeds in de loop van 2008 vertraagd en vanaf het tweede kwartaal van 2009 wordt
een netto banenverlies verwacht. Gemiddeld over het jaar zou de werkgelegenheid er
duidelijk op achteruitgaan, met ongeveer 22.000 eenheden. Aan het einde van het jaar
zou de daling meer dan 50.000 eenheden bedragen ten opzichte van de
overeenstemmende periode van 2008. Het aantal zelfstandigen, dat verschillende jaren
onafgebroken is gestegen, zou gemiddeld met 3.000 eenheden teruglopen. De
werkgelegenheid in de overheidssector, daarentegen, zou stabiel blijven.

Het model waarop deze projectie gebaseerd is, maakt het niet mogelijk de op een fijner
brancheniveau verwachte ontwikkelingen te duiden. Uit een rangschikking van de
verschillende bedrijfstakken volgens de omvang van de netto banencreatie tussen 1995
en 2007 komen nochtans bepaalde kenmerken naar voren die in een omgeving van
recessie duidelijker zouden kunnen worden. De branches die hun personeelsbestand
hebben zien slinken, kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: de branches van
de primaire sector; de branches - voornamelijk dienstenbranches, zoals vervoer,
financiële instellingen en post en telecommunicatie - die, als gevolg van het proces
inzake liberalisering en openstelling voor de internationale concurrentie, niet langer
beschermd worden door de segmentatie van de markten; en tal van industriële
bedrijfstakken, zoals de textiel- of automobielnijverheid, die volop de weerslag hebben
ondervonden van de opkomende concurrentie uit lage-loonlanden. Ook in de metallurgie
is het personeelsbestand er, ondanks de eerdere grondige herstructureringen, fors op
achteruitgegaan. De crisis verspreidt zich voornamelijk via de industriële branches en,
meer in het algemeen, de bedrijfstakken waarvan de productie vooral bestemd is voor de
uitvoer. In de overige branches, onder meer in de diensten, die in sterkere mate steunen
op de binnenlandse vraag, is de activiteit nog stevig.

De informatie over het beroep op tijdelijke werkloosheid en de aankondigingen van
herstructureringsplannen leert dat het opnieuw de in deze laatste bedrijfstakken
actieve ondernemingen zijn die als eerste worden getroffen. De financiële instellingen,
die zich middenin de crisis bevinden, zullen evenwel evenmin aan nieuwe
rationaliseringen ontsnappen.

Parallel met het voor 2009 verwachte zware banenverlies, zou het aantal niet-werkende
werkzoekenden fors oplopen, met gemiddeld 67.000 eenheden volgens het FPB. De
geharmoniseerde werkloosheidsgraad zou aldus oplopen van 7,1 pct. in 2008 tot 8,2 pct.
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Het kwartaalverloop van de werkloosheid wijst van bij het begin van het jaar op een
stijging, die vervolgens fors zou aantrekken. Mede door de verdere toename van de
beroepsbevolking zou het aantal werklozen tussen eind 2008 en eind 2009 naar raming
met 100.000 eenheden oplopen.

Meer nog dan in een normale periode, dienen deze vooruitzichten als richtinggevend
beschouwd te worden voor de verwachte ontwikkelingen. Overigens dient gepreciseerd
te worden dat de balans van de risico's met betrekking tot deze prognoses verder
duidelijk blijft overhellen naar een nog sterkere verslechtering van de activiteit en de
arbeidsmarktsituatie. In zijn op 10 maart gepubliceerde vooruitzichten verwacht het
Internationaal Muntfonds immers dat het bbp naar volume in 2009 met 2,5 pct. zou
krimpen, tegen met 1,9 pct. in de voorspelling van het Federaal Planbureau van februari
laatstleden.

DE IN DE HERSTELPLANNEN GEBRUIKTE TYPEMAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN DE
ACTIVITEIT EN DE WERKGELEGENHEID

De in de herstelplannen opgenomen maatregelen inzake werkgelegenheidssteun kunnen
in drie types worden opgedeeld: de maatregelen om de arbeidskosten te verlichten, de
maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag - die zowel de directe
maatregelen ten voordele van de gezinnen omvatten als de maatregelen om de overheids-
en particuliere investeringen te ondersteunen - en, ten slotte, de specifieke bepalingen
inzake het functioneren van de arbeidsmarkt.

In België bevat het federale herstelplan maatregelen om de arbeidskosten te verlichten,
die eerst met de sociale partners werden onderhandeld, maatregelen om de
geaggregeerde vraag te ondersteunen - ten voordele van de gezinnen, met name de
werkzoekenden, en om de overheids- en particuliere investeringen te ondersteunen, in
het bijzonder in de sterk arbeidsintensieve bedrijfstakken - en specifieke maatregelen voor
de arbeidsmarkt, onder meer de best mogelijke begeleiding door de
werkgelegenheidsdiensten bij herstructureringen. De mogelijkheden om gebruik te
maken van tijdelijke werkloosheid werden uitgebreid en de vervangingsratio's van dit
systeem werden verhoogd. De bijvoorbeeld in Duitsland en Nederland aangenomen
maatregelen die de ondernemingen in staat stellen de arbeidsduur van hun personeel te
verminderen, hebben een soortgelijke doelstelling, namelijk voorkomen dat
ondernemingen werknemers moeten ontslaan.

Dit federale plan wordt aangevuld door de gewestelijke herstelplannen, die voornamelijk
steunmaatregelen bevatten ten behoeve van investeringen in vervoersinfrastructuur,
scholen, innoverende ondernemingen en aan duurzame ontwikkeling verbonden
beroepen. Ook de tijdelijke werklozen kunnen momenteel beroep doen op de door de
regionale werkgelegenheidsdiensten georganiseerde begeleidingsprogramma's en
opleidingsplannen. In Vlaanderen en Wallonië is dat ook het geval voor tijdelijke
werknemers en uitzendkrachten. Overigens krijgen de deelnemers aan die opleidingen in
Wallonië een financiële aanmoediging. Ten slotte werd in Vlaanderen het
begeleidingsprogramma voor werkzoekende 50-plussers versterkt, net als de
tewerkstellingspremie voor de indienstneming van oudere werklozen; tevens zal er een
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overbruggingspremie worden toegekend aan de werknemers van ondernemingen in
moeilijkheden of herstructurering die, om ontslagen te vermijden, aanvaarden hun
arbeidstijd te verminderen met loonverlies.

Volgens de Europese Commissie vertegenwoordigt de budgettaire kost van deze
herstelplannen 0,4 pct. bbp in 2009. De maatregelen die reeds bij de initiële opstelling van
de begroting voor 2009 werden genomen, zoals de verhoging van de sociale uitkeringen
en van de beroepskosten, werden in deze raming niet opgenomen. Indien deze
maatregelen in rekening worden gebracht, betreffen alle herstelplannen samen 0,9 pct.
bbp.

De Scandinavische landen verkiezen de voortzetting van het bestaande beleid dat de
verhoging van de activiteitsgraad beoogt. De beschikbare middelen werden er
voornamelijk aangewend om de fiscale druk op arbeid en de ondernemingsbelastingen te
verminderen. Deze maatregelen, die bij de conjunctuurvertraging op korte termijn steun
verlenen, hebben op lange termijn eveneens een gunstige invloed op het arbeidsaanbod.
In overeenstemming met de ruimere budgettaire marges in die landen,
vertegenwoordigen de herstelplannen volgens de ramingen van de Commissie
respectievelijk 1,3 en 1,2 pct. bbp in Zweden en Finland.

Volgens de overheid in het Verenigd Koninkrijk is de crisis niet te wijten aan een gebrek
in de werking van de arbeidsmarkt en dienen dus geen specifieke maatregelen te worden
genomen. Niettemin werden maatregelen getroffen inzake professionele herplaatsing,
onder meer via opleiding, zodat de werknemers uit de meest getroffen bedrijfstakken
gemakkelijker naar andere bedrijfstakken kunnen overstappen. De voornaamste
maatregel van het plan betreft de tijdelijke vermindering van het btw-tarief in 2009. De EC
becijfert het plan in totaal op 1,4 pct. bbp.

Gelet op de sterker dan verwachte verslechtering van de economische groei, heeft
Duitsland een omvangrijk herstelplan uitgewerkt, dat 1,5 pct. bbp beloopt in 2009 en
1,9 pct. in 2010. Naast overheidsinvesteringen in infrastructuur, omvat het plan korte-
termijnmaatregelen ter ondersteuning van ondernemingen en huishoudens, met name via
belastingverminderingen en verlagingen van de sociale bijdragen. De impact ervan op het
budget van de sociale zekerheid wordt gecompenseerd door subsidies van de federale
overheid. Het federale arbeidsagentschap wordt eveneens versterkt, aangezien zowat
6.000 nieuwe personeelsleden zullen worden aangeworven om de arbeidsbemiddeling en
de begeleiding van werkzoekenden sneller te laten verlopen.

In Frankrijk berust het herstelplan vooral op overheidsinvesteringen in infrastructuur en
de creatie van gesubsidieerde arbeidsplaatsen. De hervorming van de
werkloosheidsverzekering, met de fusie van de begeleidingsdiensten en de instanties die
verantwoordelijk zijn voor de betaling van de uitkeringen, zodat de werkzoekende aan
één loket terecht kan, werd er reeds bekrachtigd door de sociale partners. Volgens de EC
vertegenwoordigt het geheel van deze budgettaire herstelmaatregelen 0,8 pct. bbp.
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In Nederland wordt ondernemingen waarvan de activiteit sterk afneemt de mogelijkheid
geboden beroep te doen op een gesubsidieerd systeem van arbeidsduurvermindering, om
de vernietiging van arbeidsplaatsen te vermijden. Om de plaatsing van werkzoekenden
en met ontslag bedreigde werknemers te vergemakkelijken, worden tevens een dertigtal
mobiliteitscentra opgericht, waarin alle arbeidsmarktactoren op dezelfde plaats worden
samengebracht. Het actuele Nederlandse herstelplan wordt door de Commissie in totaal
op 0,5 pct. bbp becijferd.

AANBEVELINGEN INZAKE DE BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID

De Raad is van oordeel dat de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten alles
in het werk moeten stellen om de negatieve gevolgen van de economische en financiële
crisis die ons land treft, in de hand te houden. Het is belangrijk alle inspanningen
optimaal te coördineren door zich toe te spitsen op een versterking van de structuren van
de economie en een verbeterde werking van de arbeidsmarkt, zonder in de fouten uit het
verleden te vervallen.

Net als in andere landen stelde de overheid in België het stabiliseren van het financiële
systeem voorop, om de deposito's te beschermen en een te sterke afname van de
kredietverstrekking te voorkomen. De specifieke rol van het banksysteem in de economie
rechtvaardigde een dergelijke tussenkomst.

Ter ondersteuning van de binnenlandse vraag dient men vooreerst de automatische
stabilisatoren te laten spelen, die belangrijk zijn in België. Dit houdt in dat de sociale
uitgaven stijgen, onder de vorm van de werkloosheidsuitkeringen, en de (para)fiscale
ontvangsten afnemen, zonder dat de impact ervan op het begrotingssaldo wordt
gecompenseerd. Het automatische en dus "onmiddellijke" karakter van deze
aanpassingsmechanismen bevordert hun efficiëntie, terwijl het nemen van discretionaire
maatregelen gewoonlijk tijd vergt en deze pas na een zekere tijdspanne effect kunnen
sorteren. Tegen de huidige achtergrond van grote onzekerheid inzake het verloop van de
crisis, bestaat overigens het risico dat de gezinnen een deel van de aan
vraagondersteuning bestede budgettaire middelen aan voorzorgssparen gaan besteden.
Dit potentiële lek is wellicht beperkter voor maatregelen gericht op de laagste inkomens.
De meer uitgesproken degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen vormt in dit
verband een goede aanzet, temeer daar de impact van deze maatregel op de begroting
omkeerbaar is, aangezien de kost afneemt in samenhang met de daling van het aantal
werkzoekenden.

De sociale zekerheid moet een veiligheidsnet bieden aan de personen die met de
gevolgen van de crisis geconfronteerd worden; het werkgelegenheidsbeleid dient hen
de middelen te verschaffen om zich te handhaven of te herintegreren op de
arbeidsmarkt, en mag hen er in geen geval van vervreemden. De voor de komende
maanden verwachte toename van het aantal werkzoekenden mag niet opnieuw leiden tot
een stijging van het aantal langdurige werklozen, en derhalve van de structurele
werkloosheid.
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In het bijzonder moet erop worden toegezien dat het beroep op het brugpensioen in
het kader van herstructureringsplannen niet toeneemt in afwijking van de regels, om
een massale uitstroom te vermijden van geschoolde arbeidskrachten die de Belgische
economie nodig zal hebben zodra de activiteit weer aantrekt. Een  herhaling  van  de
gewoonten van de voorgaande decennia, waarvan de gevolgen rampzalig zijn gebleken
voor de arbeidsmarktdeelname van de 50-plussers, dient absoluut vermeden te worden.
Dit is een eerste test voor de toepasbaarheid van het generatiepact. Het zou voor de hand
liggen dat ontslagplannen rekening moeten houden met de leeftijdsstructuur van de
werkgelegenheid in het bedrijf en niet specifiek de oudere werknemers viseren. Voor de
ontslagen oudere arbeidskrachten is de prioriteit hen terug aan het werk te krijgen.
Outplacement en reconversiecellen zijn essentiële elementen van een dergelijk beleid,
maar de uitvoering ervan is tijdelijk. Zoals de Raad in het verleden reeds heeft
aanbevolen, is het dan ook aangewezen hieraan een begeleidingsbeleid te koppelen (hulp
bij het zoeken naar werk, certificering van vaardigheden, opleiding, enz.) dat aangepast is
aan de situatie van de werkzoekende 50-plussers.

Deze specifieke inspanningen ten voordele van de ouderen mogen er uiteraard niet toe
leiden dat onvoldoende middelen aangewend worden voor de begeleiding van de
andere groepen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de crisis. Het gaat in
het bijzonder om de laaggeschoolden, de personen van buitenlandse afkomst en de
jongeren. Voor de laatstgenoemden zal de groep die zich na afloop van het huidige
schooljaar voor de eerste maal op de arbeidsmarkt zal aanbieden onvermijdelijk veel
grotere inschakelingsmoeilijkheden kennen dan normaal het geval is; ongetwijfeld zal dit
aan het eind van het academiejaar ook het geval zijn voor de hogergeschoolden. Voor de
versnelde maatregelen en procedures die de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling de laatste jaren hebben uitgewerkt voor de jonge werkzoekenden
dienen dus eveneens de nodige middelen te worden voorzien.

Tegen de actuele achtergrond en om uit de crisis te raken, zouden de momenteel door de
sociale partners onderhandelde sectorale akkoorden voorrang dienen te geven aan de
bevordering van de werkgelegenheid en aan loonkostenbeheersing.

Wat betreft de maatregelen om de activiteit te ondersteunen, maakt een versnelde
uitvoering van bestaande investeringsprojecten het mogelijk snel te reageren en de
infrastructuur, en dus het groeipotentieel van de economie, te versterken, waarbij de
financiële impact slechts tijdelijk is. Gelet op de beperkte begrotingsmarges, moet worden
beklemtoond dat de maatregelen zowel efficiënt als omkeerbaar moeten zijn, om de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen met het oog op de vergrijzing van
de bevolking, en om te voorkomen dat de eruit voortvloeiende lasten te zwaar op de
toekomstige generaties zouden wegen.

De  crisis  noopt  niet  enkel  tot  noodreacties,  maar  dwingt  ook  na  te  denken  over  de
ontwikkeling van nieuwe activiteitspolen en de middelen om de vrijgekomen human
resources te heroriënteren naar bedrijfstakken met een hoger groeipotentieel waarvoor
België over een comparatief voordeel zou kunnen beschikken. De uitwerking van een
dergelijk beleid zou moeten steunen op de ervaring van de verschillende bevoegde
overheidsniveaus, de sociale partners (met name via de regionale sociaal-economische
raden) en de academische wereld.



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

19.

Inzake het werkgelegenheidsbeleid kunnen snel verschillende concrete maatregelen
getroffen worden om de gevolgen van de crisis op te vangen en, wanneer de economie
hervat, het terug aan de slag gaan te bevorderen.

Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid is een belangrijk instrument waarmee de inzet
en de kosten van arbeid aangepast kunnen worden aan de teruggang van de economische
activiteit. De finaliteit moet zijn zoveel mogelijk ontslagen te vermijden, die een volledige
breuk met de werkgever inhouden. Tegen de achtergrond van een ongewoon diepgaande
crisis, waarvan de gevolgen allicht ook langer voelbaar zullen zijn dan bij voorgaande
recessies of conjuncturele vertragingen, verdient het aanbeveling te overwegen om
tijdelijke werkloosheid te koppelen aan de toegang tot een waaier aan opleidingen die
niet louter gericht zijn op de activiteit van de betreffende onderneming, waardoor de
inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt op peil wordt gehouden of verbeterd wordt. Een
dergelijke inspanning zou overigens een welkome compensatie bieden voor de mogelijke
conjuncturele vermindering van de opleidingsinspanningen van de ondernemingen, die
reeds voor de crisis achterbleven bij de in de centrale akkoorden voorziene doelstelling
van 1,9 pct. van de loonmassa. Deze aanbeveling geldt zowel voor de arbeiders als bij
een eventuele invoering van een soortgelijk systeem voor de bedienden. Zonder vooruit
te lopen op de wenselijke harmonisering van het algemene statuut van arbeiders en
bedienden, dient bij die mogelijke uitbreiding te worden gewaakt over het tijdelijke
karakter en, daarmee samenhangend, de beheersing van de kostprijs. Wat de
opleidingssteun betreft, is het wenselijk de interventiecriteria en -beperkingen, die
gerechtvaardigd zijn om het risico op concurrentieverstoring te vermijden, uitzonderlijk
te versoepelen. Overigens zouden hiervoor formules van cofinanciering, onder andere
vanwege de EU, overwogen kunnen worden.

Wegens de massale toestroom van werkzoekenden in de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling zou het wenselijk zijn een voldoende aantal arbeidsbemiddelaars in
te zetten, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen die tegemoetkomt
aan de problemen van die nieuwe werklozen om snel weer een baan te vinden. Tevens is
het aangewezen de middelen van de opleidingsdiensten te verhogen, zodat nieuwe
werkzoekenden snel een kwaliteitsvol aanbod geboden kan worden. Om over voldoende
opleiders te kunnen beschikken, kan tijdelijk overwogen worden ontslagen personen in te
schakelen die de nodige vaardigheden en ervaring hebben om andere werkzoekenden te
kunnen opleiden.

Ten slotte kan een ontslag voor sommigen de aanleiding zijn een nieuwe start te
overwegen. De in dat verband ontvangen vergoedingen kunnen overigens de aanvang
van het beginkapitaal vormen voor de opstart van een zelfstandige activiteit. De
afgelopen jaren werd het statuut van zelfstandige verbeterd en werden
financieringsmechanismen voor starters opgezet, wat dergelijke initiatieven zou moeten
vergemakkelijken. Aangezien het momenteel moeilijker is krediet te verkrijgen, zou een
tijdelijke verhoging van die financiële steun overwogen kunnen worden. Tevens zou de
garantie op een sociale bescherming, via een werkloosheidsverzekering over een periode
die nodig is om het bedrijf leefbaar te maken, uitgebreid kunnen worden tot alle
kandidaat-ondernemers.
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BESLUIT

Terwijl de financiële crisis en de gevolgen ervan de aandacht trekken, mogen de
doelstellingen van de Lissabonstrategie inzake de verhoging van de
werkgelegenheidsgraden en van de deelname aan opleiding niet veronachtzaamd
worden. Ook de structurele hervormingen die noodzakelijk zijn om de markten, met
inbegrip van de arbeidsmarkt, beter te laten functioneren, mogen niet uitgesteld worden.
Deze maatregelen kunnen er immers ook toe bijdragen de korte-termijngevolgen van de
herstructureringen die de crisis onvermijdelijk zal meebrengen, te verzachten, terwijl ze
aangewezen zijn om de economie te versterken in het vooruitzicht van de komende
veranderingen. Dit houdt met name in rekening te houden met de demografische
vooruitzichten en de structurele mismatches tussen arbeidsaanbod en -vraag, waardoor in
bepaalde marktsegmenten snel opnieuw tekorten aan arbeidskrachten kunnen opduiken
wanneer de activiteit zal hernemen.
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Hoofdstuk I

Monitoring werkgelegenheid

I.
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EXECUTIVE SUMMARY

In het vierde kwartaal van 2008 zou de activiteit in België met 1,7 pct. zijn afgenomen ten
opzichte van het voorgaande kwartaal, wat wijst op een abrupte intensivering van de vertraging
van de economische groei die in 2006 was ingezet. Met enige vertraging volgt de kwartaal-op-
kwartaalverandering van de werkgelegenheid dezelfde beweging: zij liep terug van
+22.300 personen in het eerste tot +13.500 personen in het derde kwartaal, en tot +2.000 personen
in het vierde kwartaal. Alle conjunctuurgevoelige bedrijfstakken hebben bijgedragen tot deze
verzwakking. In de verwerkende nijverheid zijn opnieuw banen verloren gegaan en de
werkgelegenheidsgroei was quasi nihil in de handel en het vervoer, in de bouwnijverheid en in de
financiële dienstverlening en de diensten aan ondernemingen. In al die branches was de
werkgelegenheidsverandering trendmatig duidelijk neerwaarts gericht.

Het aantal faillissementen is over geheel 2008 met meer dan 10 pct. toegenomen. De stijging was
bijzonder sterk in Brussel (+22 pct.). In Wallonië lag de stijging van het aantal faillissementen met
8,4 pct. t.o.v. 2007 dichter in de buurt van het Belgische gemiddelde. De in Vlaanderen gevestigde
ondernemingen bieden daarentegen beter weerstand aan de conjunctuurvertraging; het aantal
faillissementen is er met ongeveer 5,6 pct. toegenomen. De meeste faillissementen komen voor in
de bedrijfstakken handel, vervoer en overige diensten en in de horeca, maar het aantal
faillissementen steeg sterker bij de bouwondernemingen. De stijging van het aantal faillissementen
zet zich verder in 2009: tijdens de eerste twee maanden werden ongeveer 1.600 nieuwe
faillissementen opgetekend. Overigens lag het aantal opgerichte ondernemingen tijdens de eerste
twee maanden van 2009 meer dan 25 pct. lager dan tijdens de overeenstemmende periode van
2008.

De werkgelegenheidsvooruitzichten op korte termijn kunnen worden gemeten aan de hand van
het verloop van diverse indicatoren.

De sterke daling van de synthetische conjunctuurcurve, een vooruitlopende indicator van de
economische activiteit, heeft zich de jongste maanden voortgezet. Deze curve bereikte in
december het laagste peil sinds 1980, een record dat in februari opnieuw werd gebroken, hetgeen
wijst op een uitdieping van de conjunctuurvertraging. Gegeven de volatiliteit van de reeks kon de
in januari 2009 opgetekende lichte stijging immers niet beschouwd worden als het begin van een
ommekeer.

In het kader van haar conjunctuurenquêtes ondervraagt de Nationale Bank de ondernemingen
ook naar hun behoeften inzake arbeidskrachten. Hieruit blijkt dat de vooruitzichten ongunstig
zijn in alle bedrijfstakken waarvoor informatie beschikbaar is. De industrie, de handel en de
dienstverlening aan de bedrijven rapporteren eind 2008 en begin 2009 een forse verslechtering van
de vooruitzichten. In de bouw is de beweging minder uitgesproken. Tegelijkertijd is het aandeel
van de ondernemingen die aangeven dat de ontwikkeling van hun activiteit wordt belemmerd
door een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten, gedaald. Dat aandeel ligt echter nog steeds in
de  buurt  van  het  langetermijngemiddelde,  wat  erop  wijst  dat  de  mismatches  tussen  vraag  en
aanbod op de arbeidsmarkt blijven bestaan.

Alvorens over te gaan tot afdankingen van vast personeel maken de ondernemingen gebruik van
flexibiliteitsmarges, zoals het terugschroeven van overuren, het beroep op tijdelijke werkloosheid,
het verminderen van uitzendcontracten of het niet verlengen van tijdelijke contracten. De eerste
twee ingrepen hebben geen invloed op het aantal werkende personen maar wel op het
arbeidsvolume in de economie; de laatste twee hebben een directe impact op de werkgelegenheid.
Bij gebrek aan statistieken ter zake konden noch het verloop van het aantal overuren, noch dat van
de tijdelijke contracten worden onderzocht.
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Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren ligt sedert het tweede kwartaal van 2008 onder
het niveau van het jaar ervoor. Eind 2008 bedroeg de daling 11 pct. op jaarbasis. De terugval van
de activiteit in de uitzendsector zette zich in januari voort. De achteruitgang was bijzonder sterk
voor de door uitzendarbeiders gewerkte uren, die al sinds eind 2007 een jaar-op-jaardaling te zien
gaven. Wat de bedienden betreft, is het aantal door uitzendpersoneel gewerkte uren geslonken in
december 2008 en opnieuw bij het begin van 2009.

In het vierde kwartaal is het aantal tijdelijke werklozen met 31 pct. gestegen ten opzichte van
dezelfde periode van 2007. De aangroei van het aantal tijdelijke werklozen is op het einde van het
jaar dus fors toegenomen; in november waren 176.000 werknemers tijdelijk werkloos
(brutogegevens), d.i. de helft meer dan een jaar voordien. Volgens de statistieken met
betrekking tot de maand januari waren er toen meer dan 236.000 tijdelijke werklozen, dit is een
stijging met meer dan 60 pct.

Tegen deze achtergrond is het aantal vacatures die de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling (Actiris, FOREM en VDAB) ontvingen, fors geslonken op het einde van het
jaar, behalve in Brussel. De daling was sneller en sterker in Vlaanderen dan in Wallonië. Deze
ontwikkelingen moeten echter met omzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien ze het gevolg
kunnen zijn van veranderingen in de marktaandelen van de diensten voor arbeidsbemiddeling, in
plaats van een echte wijziging van het totaal aantal openstaande arbeidsplaatsen in de economie.
De neerwaartse beweging versterkte zich in januari en februari. In Brussel zette de in januari
ingezette afname zich niet verder in februari. Van alle ontvangen werkaanbiedingen stonden er
eind februari 2009 nog 2.588 open bij  Actiris,  5.892 bij  de FOREM en 36.843 bij  de VDAB. Er blijft
aldus een groot aantal openstaande arbeidsplaatsen en voor sommige beroepen - zoals in
Vlaanderen voor kraanmachinisten, boekhouders, horecapersoneel en houtbewerkers - is het
aantal vacatures gestegen.

In februari 2009 telde de RVA 533.000 werkzoekenden, dit is 25.000 meer dan in dezelfde maand
van het jaar ervoor. De stijging van de werkloosheid, die vanaf december 2008 werd opgetekend
nadat de jaar-op-jaardaling sinds de zomer van 2007 geleidelijk vertraagd was, zet zich hiermee
duidelijk versterkt verder.

De toename was in het bijzonder uitgesproken voor de mannen. Aan  de  oorsprong  van  dit
verschil tussen mannen en vrouwen ligt ongetwijfeld een branche-effect, aangezien de
dienstensector - waar de vrouwen proportioneel sterker vertegenwoordigd zijn - tot dusver minder
getroffen werd door de conjunctuurvertraging. Daarentegen worden momenteel alle
leeftijdscategorieën getroffen.

Het aantal werkzoekenden dat minder dan een jaar werkloos is, is sinds begin 2008 nagenoeg
niet meer gedaald; in februari waren er 30.000 meer dan een jaar eerder. Door het cohorte-effect
vertoont het aantal personen die langer dan een jaar werkzoekend zijn momenteel een stijgende
tendens. Voor dergelijke personen wier beroepservaring - als zij er al hebben - veraf ligt, verkleinen
in een krimpende arbeidsmarkt de kansen om zich terug in te schakelen in de arbeidsmarkt
naarmate het aantal kortstondig werklozen toeneemt. De laagstgeschoolde langdurig werklozen
zullen wellicht nog sterker worden getroffen. De RVA-statistieken tonen immers aan dat deze
groep het eerste slachtoffer is van de conjunctuurverzwakking.

De jaar-op-jaardaling van het aantal niet-werkende werkzoekenden, ten slotte, kwam in
Vlaanderen - waar ze ook het eerst was begonnen - in december 2008 tot stilstand. In
februari 2009 waren er in dat gewest al 25.000 werklozen meer dan een jaar eerder. Daarentegen
bleef de werkloosheidsstijging toen nog beperkt in Brussel en telde Wallonië nog 5.000
werklozen minder dan het jaar ervoor. Wegens het relatief grotere aantal arbeidsplaatsen in de
particuliere sector, inzonderheid in de industrie, is de werkloosheid het meest conjunctuurgevoelig
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in Vlaanderen. De jaar-op-jaarveranderingen zijn er niet alleen sterker, maar de keerpunten
tekenen zich er doorgaans ook sneller af dan in de overige twee gewesten. De stijging van de
werkloosheid doet zich zowel voor bij Belgen als bij vreemdelingen, maar deze laatsten werden
sneller en zwaarder getroffen, vooral de onderdanen van andere EU-lidstaten in Brussel en in
Vlaanderen en de niet-Europese vreemdelingen in Wallonië.

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste tendensen op basis van een
aantal, op 20 maart 2009 beschikbare indicatoren.

Tabel 1 - Monitoring werkgelegenheid: synthese1

(veranderingen t.o.v. de voorgaande periode)

Indicator Periode
Voorgaande
waarneming

Verloop van de
laatste

waarnemingen

Bbp (gezuiverd voor
seizoen- en
kalenderinvloeden)

2008 Kw 4 -1,7 pct. t.o.v. het
voorgaande kwartaal

(+0,1)

Abrupte
intensivering van
de vertraging, die
is overgegaan in
een aanzienlijke
terugval van de

activiteit

Synthetische conjunctuur-
curve (gezuiverd voor
seizoeninvloeden)

februari 2009
-3,9 punten t.o.v. de
voorgaande maand (+3,6)

Met uitzondering
van januari 2009,

aanhoudende
verslechtering

sinds
september 2008

Faillissementen januari en
februari 2009

+20,1 pct. t.o.v. januari-
februari 2008

(+1,0)2

Forse toename
tijdens de laatste

drie maanden

Werkgelegenheid
(gezuiverd voor seizoen- en
kalenderinvloeden)

2008 Kw 4
+2.000 t.o.v. het
voorgaande kwartaal (+13.500)

Geïntensiveerde
vertraging tijdens

het 4e kwartaal

Uitzendarbeid (gezuiverd
voor seizoeninvloeden)

januari 2009
-20,9 pct. t.o.v.
januari 2008

(-15,7)

Intensivering van
de daling tijdens

de laatste
maanden

Tijdelijke werkloosheid januari 2009 +62,7 pct. t.o.v.
januari 2008

(+16,4)
Forse versnelling
tijdens de laatste

maanden

Werkzoekenden februari 2009 +25.000 ten opzichte van
februari 2008

(+11.000)
Versnelling van de

werkloosheids-
toename

Bronnen: ADSEI, Federgon, Graydon, INR, NBB, RVA.
1  Op basis van de op 20 maart 2009 beschikbare gegevens.
2  Verandering van de eerste twee maanden van 2008 t.o.v. de overeenstemmende periode van 2007.
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INLEIDING

Gelet  op  de  publicatietermijnen  kan  de  invloed  van  de  financiële  crisis  en  de
conjunctuurvertraging op de werkgelegenheid op zeer korte termijn niet worden gemeten aan de
hand van de traditionele statistieken zoals de werkgelegenheidscijfers uit de nationale rekeningen
of de arbeidskrachtentelling.

Daarentegen kunnen veel sneller beschikbare indirecte indicatoren, zoals de conjunctuurenquêtes
en de statistieken betreffende faillissementen, uitzendarbeid en werkloosheid worden gebruikt om
een vrij nauwkeurig beeld van de ontwikkelingen te schetsen. Sommige indicatoren maken een
gedetailleerde analyse op het niveau van de bedrijfstakken en de gewesten mogelijk.

Deze monitoringnota is onderverdeeld in vijf hoofdstukken. Het eerste is gewijd aan de nationale
rekeningen, het tweede aan de faillissementsstatistieken, het derde aan de resultaten van de
conjunctuurenquêtes, het vierde aan andere vooruitlopende indicatoren, zoals uitzendarbeid,
tijdelijke werkloosheid en openstaande arbeidsplaatsen; het vijfde hoofdstuk bevat de
gedetailleerde werkloosheidsstatistieken volgens geslacht, leeftijd, scholingsgraad, gewest,
werkloosheidsduur en nationaliteit.

Dit verslag is gebaseerd op de op 20 maart 2009 beschikbare gegevens.

1. ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE ACTIVITEIT OP BASIS VAN DE

NATIONALE REKENINGEN

De werkgelegenheid (gedefinieerd als het aantal werkende personen) reageert gewoonlijk met
enige vertraging op de conjunctuurschommelingen, omdat de aanpassing van het
productievermogen aan de gewijzigde activiteitsvooruitzichten door de werkgever tijd vergt en
kosten meebrengt.

Door allerhande wijzigingen in de arbeidsorganisatie, zoals de vermindering van het aantal
overuren, tijdelijke werkloosheid, of nog het beroep op wijzigingen in het arbeidsstelsel, kunnen de
ondernemingen de benutting van hun arbeidskrachten beter afstemmen op de productiebehoeften.
Men stelt dus vast dat de werkgelegenheid met enkele kwartalen vertraging reageert op de
conjuncturele schommelingen.

In België gebeurt de aanpassing van de werkgelegenheid aan de activiteitsschommelingen veeleer
via een vermindering van de indienstnemingen dan via ontslagen, met name vanwege de kosten
die hieraan verbonden zijn. Bovendien zijn de kosten en termijnen bij de indienstneming van
geschoold personeel - wanneer de conjunctuur zich herstelt - des te groter omdat de Belgische
arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door grote mismatches (geografisch en inzake scholing) tussen
arbeidsaanbod en -vraag. Gedurende het eerste kwartaal van 2008 is de werkgelegenheid nog
krachtig blijven toenemen, met ongeveer 1,9 pct., of  meer dan 80.000 personen, op jaarbasis, terwijl
de activiteitsgroei reeds terugliep. De werkgelegenheidsgroei begon zeer geleidelijk te vertragen
vanaf het tweede kwartaal van 2008. In het vierde kwartaal versterkte deze beweging zich: de
werkgelegenheid nam immers nog nauwelijks toe (+2.000 personen) t.o.v. het voorgaande
kwartaal.
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Grafiek 1 - Activiteits- en werkgelegenheidsgroei
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde kwartaalgegevens,
veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bron: INR.

In overeenstemming met de eerste ramingen zou de economische groei tijdens het vierde kwartaal
van 2008 fors teruggelopen zijn. Naar volume is het voor seizoen- en kalenderinvloeden
gezuiverde bruto binnenlands product (bbp) met 1,7 pct. verminderd tegenover het voorgaande
kwartaal. Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar houdt dat
resultaat een omkering van de economische groei in, met een daling van 0,8 pct.

Grafiek 2 - Groei van de binnenlandse werkgelegenheid
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde kwartaalgegevens, veranderingspercen-
tages t.o.v. het voorgaande kwartaal)

Bron: INR.
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De kwartaalstatistieken van de werkgelegenheid en de activiteit zijn gezuiverd voor seizoen- en
kalenderinvloeden1. Zij zijn ook beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau2 dat een analyse
mogelijk maakt van de ontwikkelingen op kwartaalbasis van de activiteit en de gesalarieerde
werkgelegenheid in de belangrijkste bedrijfstakken die in de nationale kwartaalrekeningen zijn
opgenomen3.

Industrie: er wordt een duidelijke activiteitsvertraging vastgesteld, met een bijzonder
negatieve groei in het vierde kwartaal. Vóór die periode weerspiegelde deze beweging zich
niet in het verloop van de werkgelegenheid. Integendeel, tijdens het eerste halfjaar van 2008
(vanaf het vierde kwartaal van 2007) werd een positieve groei van het aantal loontrekkenden in
de industrie opgetekend, wat sedert 2002 niet meer was gebeurd. De terugval van de
werkgelegenheid is niettemin minder uitgesproken dan de activiteitsafname: tijdens het vierde
kwartaal ging de activiteit met 4,2 pct. achteruit en de werkgelegenheid met 0,3 pct. Het
verschil tussen de beide wordt verklaard doordat in deze bedrijfstak massaal beroep wordt
gedaan op tijdelijke werkloosheid (cf. infra in deel 4.2)

Bouwnijverheid: na een sterke daling van de activiteitstoename in 2006-2007 werd in 2008
gemiddeld een licht positieve groei opgetekend. In het laatste kwartaal was er niettemin een
duidelijke terugval, ten belope van 1,5 pct. t.o.v. het voorgaande kwartaal. De
werkgelegenheidsgroei bleef fors versnellen in de loop van 2007, maar vertoont een sterke
vertraging in 2008. De groei van de werkgelegenheid is in het vierde kwartaal niet verder
toegenomen en vertoont een dalende tendens.

Handel en vervoer: het conjuncturele hoogtepunt werd begin 2007 bereikt; reeds in het derde
kwartaal van 2008 werd een daling van de activiteit opgetekend. Dit verloop versterkte zich in
het vierde kwartaal, met een daling ten belope van 2,4 pct. Het werkgelegenheidsverloop geeft
eenzelfde beeld te zien; niettemin was er in het derde kwartaal nog een toename. In het vierde
kwartaal nam de gesalarieerde werkgelegenheid niet langer toe, en ook in deze branche is de
trend duidelijk neerwaarts gericht.

Financiële dienstverlening en diensten aan ondernemingen: de activiteitstoename bedroeg
tijdens de eerste twee kwartalen nog steeds meer dan 0,5 pct., maar vanaf het derde kwartaal
werd een sterke vertraging opgetekend; in het vierde kwartaal werd de groei negatief.
Tegelijkertijd ziet men een forse daling van de groei van de werkgelegenheid, die tot het begin
van  het  jaar  nog  krachtig  toenam.  Na  een  opstoot  in  het  derde  kwartaal  werd  in  het  vierde
kwartaal een quasi-nulgroei opgetekend. De tendens is duidelijk neerwaarts gericht.

1 De correcties voor seizoeninvloeden beogen de zuivering voor de "deterministische" terugkeer van
verschijnselen die ieder jaar tijdens bekende periodes een invloed hebben op de productie en de
werkgelegenheid (bv. de zomervakantie). Daarenboven verschilt de productie van maand tot maand (of
van kwartaal tot kwartaal) als gevolg van het aantal werkdagen in de maand ("kalendereffect"). De
verschillen in het aantal werkdagen van iedere maand en hun samenstelling verklaren gedeeltelijk de
productieverschillen. Om de periodes met elkaar te kunnen vergelijken, dient men ze dus te herleiden tot
hetzelfde aantal werkdagen.

2 De "flash"-raming van de activiteit gebeurt enkel voor het totaal van de economie.
3  Ook wordt een voortschrijdend gemiddelde van orde 4 voorgesteld. Met de berekening van zo'n

gemiddelde (dat continu wordt herberekend en waarbij telkens een nieuw gegeven ter vervanging van het
oude wordt gebruikt) kan de reeks worden afgevlakt of kunnen minder significante schommelingen
worden weggewerkt. De orde stemt overeen met het aantal periodes waarover het voortschrijdend
gemiddelde wordt berekend.
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Grafiek 3 - Verloop van de gesalarieerde werkgelegenheid en de activiteit in de voornaamste
bedrijfstakken
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v.
het voorgaande kwartaal)

Bron: INR.
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2. DE FAILLISSEMENTEN VAN ONDERNEMINGEN

2.1. DE FAILLISSEMENTSSTATISTIEKEN

Er bestaan twee belangrijke statistische bronnen inzake het aantal faillissementen in België: de
griffies van de rechtbanken van koophandel en de bekendmakingen van faillissementen in het
Belgisch Staatsblad.

De FOD Economie verzamelt de faillissementsgegevens die worden verschaft door de griffies van
de rechtbanken van koophandel en publiceert deze maandelijks in een gestandaardiseerd formaat
op de website van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)4. Ze
omvatten zowel de faillissementen van zelfstandigen als die van vennootschappen in de betekenis
van het handelsrecht.

De gegevens die Graydon verzamelt zijn, voor wat de op de website gepubliceerde statistieken
betreft, ontleend aan de bekendmakingen van faillissementen in het Belgisch Staatsblad en hebben
enkel betrekking op de rechtspersonen (de vennootschappen in de zin van het handelsrecht); de
door Graydon in de perscommuniqués verspreide gegevens zijn gebaseerd op de
faillissementsuitspraken door de handelsrechtbanken. Deze cijfers worden in de eerste werkdagen
van de volgende maand gepubliceerd, een tiental dagen voor de bekendmaking van de gegevens
door de FOD Economie.

Grafiek 4 - Maandelijks verloop van het aantal faillissementen

Bron : Graydon (gegevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad).

Volgens Graydon werden in 2008 8.5225 faillissementen opgetekend, dit is een stijging met 10,2 pct.
ten  opzichte  van  2007  en  met  10,8  pct.  ten  opzichte  van  2006.  De  toename  is  duidelijk  sedert

4  Ze zijn ook met enige vertraging beschikbaar via een ander communicatiekanaal voor statistische
informatie van de FOD Economie, nl. Ecodata, een databank die op een aan de wensen van de gebruiker
aangepaste wijze kan worden geraadpleegd.

5 Dit aantal faillissementen in 2008 werden overgenomen uit het Graydon perscommuniqué 242. Het betreft
een actualisatie t.o.v. het in tabel 2 vermelde totaal. Van dit cijfer is echter geen regionale verdeling
beschikbaar.
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juni 2008. De stijging van het aantal faillissementen in 2008 is groter dan in 2002 en 2003, bij het
vorige conjuncturele dieptepunt. De toename zet zich voort in 2009, met 781 nieuwe
faillissementen in januari en 782 in februari.

Grafiek 5 - Oprichtingen van nieuwe ondernemingen

Bron : Graydon (gegevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad).

Een deel van die faillissementen houdt verband met de toename van het aantal nieuwe
ondernemingen in 2006 (+12,5 pct. ten opzichte van het voorgaande jaar), in 2007 (+ 11,9 pct.) en
tijdens de eerste twee maanden van 2008. De kans dat nieuwe ondernemingen failliet gaan is
immers groter dan voor gevestigde ondernemingen. Vanaf november 2008 is het aantal opgerichte
ondernemingen verzwakt. Tijdens de eerste twee maanden van 2009 lag het meer dan 25 pct. lager
dan tijdens de overeenstemmende periode van 2008.

Tabel 2 - Verloop van het aantal faillissementen per gewest
(gecumuleerde gegevens van januari tot december1, tenzij anders vermeld)

2003 2004 2005 2006 2007 2008
jan.-febr.

20082

jan.-febr.
20092

Brussel 1.609 1.586 1.724 1.878 1.797 2.196 276 301
Vlaanderen 3.859 4.075 3.858 3.604 3.692 3.897 639 797
Wallonië 2.202 2.327 2.328 2.210 2.232 2.419 386 465

België 7.670 7.988 7.910 7.692 7.721 8.512 1.301 1.563

Bron: Graydon (perscommuniqués).
1 De over 12 maanden gecumuleerde gegevens zijn overgenomen uit het Graydon perscommuniqué 238.
2 Gegevens overgenomen uit het Graydon perscommuniqué 242.
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Achter de voor België opgetekende stijging met meer dan 10 pct. in 2008 gaan grote regionale
verschillen schuil. In Vlaanderen beliep de toename 5,6 pct., tegen meer dan 8 pct. voor Wallonië
en 22 pct. voor Brussel.

Tijdens de eerste twee maanden van 2009 lag het aantal faillissementen in Vlaanderen 24,7 pct.
hoger dan tijdens de overeenstemmende periode van 2008. In Wallonië waren er 20 pct. meer
falingen, en in Brussel 10 pct.

Tabel 3 - Verloop van het aantal faillissementen per bedrijfstak
(gecumuleerde gegevens van januari tot december, tenzij anders vermeld)

2008
(eenheden)

Veranderingen
t.o.v. 2007 (pct.)

jan.-febr. 2009
(eenheden)

Veranderingen
t.o.v.

jan.-febr. 2008

Landbouw en visserij 137 +2,2 25 +4,2
Extractieve nijverheid, energie
en verwerkende nijverheid 487 +7,0

96 +60,0

Bouwnijverheid 1.171 +12,5 245 +29,6
Handel 2.440 +9,2 412 +12,0
Horeca 1.568 +9,7 318 +13,2
Vervoer en andere diensten 2.278 +11,8 403 +16,5
Niet-bepaalde activiteit 389 +12,4 66 +120,0

Bron: ADSEI.

Volgens de gegevens van de ADSEI is het aantal faillissementen in 2008 gestegen met 12,5 pct. in
de bouw en met ongeveer 12 pct. in de bedrijfstak vervoer en andere diensten.  In de horeca en de
handel beloopt de stijging zowat 10 pct. In sommige deeltakken lieten de faillissementen zelfs een
historische piek optekenen. Zo namen ze tijdens de eerste drie kwartalen van 2008 met 32 pct. toe
in de branche post en telecommunicatie en met 26 pct. in de handel in onroerende goederen.6
Tijdens de eerste twee maanden van 2009 nam het aantal faillissementen op jaarbasis met 60 pct.
toe in de industrie, met bijna 30 pct. in de bouwnijverheid en met 16 pct. in de bedrijfstak "vervoer
en andere diensten".

6   Bron: ADSEI, Perscommuniqué, oktober 2008. Deze meer gedetailleerde opsplitsing van de bedrijfstakken
is niet systematisch beschikbaar. Voor de uitsplitsing per bedrijfstak maken wij bij voorkeur gebruik van
de  gegevens  van  de  FOD  Economie,  aangezien  Graydon  aangeeft  dat  er  door  de  wijziging  in  de
Nace-Bel-nomenclatuur vanaf 1 januari 2008 en de onvolmaakte conversie tussen beide nomenclaturen
problemen kunnen ontstaan bij de vergelijking tussen 2008 en de voorgaande jaren.
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2.2. BANENVERLIES ALS GEVOLG VAN FAILLISSEMENTEN VAN ONDERNEMINGEN: RAMINGEN VAN DE

RVA

Het Fonds voor de sluiting van ondernemingen, dat ressorteert onder de RVA, stelt ramingen op
betreffende het banenverlies als gevolg van faillissementen van ondernemingen. Deze zijn
gebaseerd op de informatie afkomstig van de Kruispuntbank van Ondernemingen (voor de
faillissementen) en de RSZ (voor de betrokken personeelsbestanden). Het gaat dus niet om
statistieken opgesteld aan de hand van de inschrijving van nieuwe werkzoekenden bij de diensten
voor arbeidsbemiddeling.

Volgens de ramingen zouden in 2008 meer dan 22.000 banen verloren kunnen gegaan zijn als
gevolg van faillissementen. Dit is een lichte stijging met 4 pct. ten opzichte van 2007.

Er zouden vooral arbeidsplaatsen gesneuveld zijn in Wallonië, waar het banenverlies in totaal met
zowat 14 pct. toegenomen zou zijn, terwijl dat verlies stabiel zou zijn gebleven in Brussel en er een
daling zou zijn geweest in Vlaanderen. Wat de bedrijfstakken betreft, zou de stijging van het
banenverlies het sterkst zijn geweest in de branches "vervoer en communicatie" en"handel, banken
en verzekeringsmaatschappijen". De branches "handel, banken en verzekeringsmaatschappijen",
bouwnijverheid en diensten staan in voor driekwart van het totale geraamde verlies aan
arbeidsplaatsen.

Deze ramingen moeten echter omzichtig worden geïnterpreteerd. Er dient immers te worden
opgemerkt dat de activiteiten van sommige bedrijven, na hun faillissement, geheel of gedeeltelijk
worden overgenomen, waardoor het banenverlies beperkter uitvalt.

Het banenverlies doet zich voornamelijk voor in kleinere bedrijven. In de ondernemingen met
meer dan 100 werknemers zijn het aantal faillissementen en het daarmee gepaard gaande
banenverlies in 2008 zelfs licht afgenomen t.o.v. het voorgaande jaar.

Tabel 4 - Verloop van het potentieel banenverlies als gevolg van faillissementen, per gewest
(eenheden, tenzij anders vermeld)

Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Verandering
op jaarbasis

2007 kw 1 1.293 2.641 1.981 5.915 +6 pct.

 kw 2 1.314 2.383 2.354 6.051 +12 pct.
 kw 3 785 1.779 1.645 4.209 +33 pct.

 kw 4 697 2.630 1.727 5.054 -24 pct.
 totaal 4.089 9.433 7.707 21.229

2008 kw 1 1.153 2.977 1.750 5.880 -1 pct.

 kw 2 1.072 2.287 1.810 5.169 -15 pct.

 kw 3 864 2.257 1.674 4.795 +14 pct.

 kw 4 923 3.243 2.173 6.339 +25 pct.

 totaal 4.012 10.764 7.407 22.183

2008 t.o.v. 20071 -2 pct. +14 pct. -4 pct. +4 pct.

Bron: RVA.
1 Gecumuleerd verloop over de twaalf maanden van 2008 t.o.v. 2007.
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Tabel 5 - Verloop van het potentieel banenverlies als gevolg van faillissementen, per bedrijfstak
(eenheden, tenzij anders vermeld)

Landbouw,
bosbouw,
jacht,
visserij

Winning
van
delfstoffen

Industrie Bouw-
nijverheid

Elektri-
citeit,
gas en
water

Handel,
banken,
verzekerings-
maat-
schappijen

Vervoer
en
communi-
catie

Dien-
sten

Ove-
rige

2007 kw 1  117 0 1.031 1.369 0 1.526 530 1.143 199

 kw 2  132 0 1.234 1.680 0 1.625 399 831 150
 kw 3 71 0 400 1.223 0 1.030 299 1.130 56

 kw 4  188 0 970 1.378 0 1.300 274 875 69
 totaal  508 0 3.635 5.650 0 5.481 1.502 3.979 474

2008 kw 1  162 0 597 1.425 0 1.940 332 1.358 66

 kw 2 44 2 476 1.470 1 1.548 592 971 65

 kw 3 40 0 888 1.163 0 1.318 414 873 99

 kw 4 94 0 1.246 1.574 0 1.799 523 1.048 55

 totaal 340 2 3.207 5.632 1 6.605 1.861 4.250 285

2008 t.o.v.
20071

-33 pct. - -12 pct. -0 pct. - +21 pct. +24 pct. +7
pct.

-40
pct.

Bron: RVA.
1 Gecumuleerd verloop over de twaalf maanden van 2008 t.o.v. 2007.
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3. CONJUNCTUURENQUÊTES BIJ DE ONDERNEMINGEN

3.1. DE SYNTHETISCHE CONJUNCTUURCURVE

De algemene synthetische curve van de Nationale Bank7 wordt  berekend  aan  de  hand  van  de
conjunctuurenquêtes bij de ondernemingen. Na correctie voor de extreme bewegingen via de
berekening van een voortschrijdend gemiddelde, weerspiegelt de afgevlakte synthetische curve
met enkele maanden vertraging de fundamentele trend van het conjunctuurverloop. Deze curve
zette de medio 2007 begonnen daling voort. Op te merken valt dat het niveau van de curve op een
bepaald moment op zich geen betekenis heeft; het zijn de ontwikkelingen ervan die van belang
zijn8. De bruto synthetische curve is vanaf september fors teruggelopen. In december vertoonde de
indicator een scherpe daling met 7,6 punten tot het laagste niveau dat ooit werd opgetekend in zijn
huidige samenstelling, die sinds 1980 gehanteerd wordt. De in januari opgetekende lichte stijging
mag - gegeven de sterke volatiliteit van de brutoreeks - niet beschouwd worden als het begin van
een ommekeer; inderdaad geven de resultaten voor februari opnieuw een terugval te zien.

Gelet op de snelle beschikbaarheid van de algemene synthetische indicator, vormt deze laatste een
vooruitlopende indicator van het activiteitsverloop en wordt hij beschouwd als de
" conjunctuurbarometer ".

Grafiek 6 - Algemene synthetische curve
(seizoengezuiverde maandgegevens)

Bron: NBB.

7  De algemene synthetische curve is het gewogen gemiddelde van de synthetische indicatoren van de
industrie, de bouwnijverheid en de handel.

8  Er wordt een saldo opgemaakt voor elke vraag van de enquête: dit saldo stemt overeen met het verschil
tussen het percentage ondernemingen die een verbetering meedeelden (positieve antwoorden) en het
percentage ondernemingen die een verslechtering meldden (negatieve antwoorden). Als er bijvoorbeeld
evenveel positieve als negatieve antwoorden zijn, is het saldo van de vraag gelijk aan nul; daarentegen
betekent een saldo van +10 dat de positieve antwoorden 10 procentpunten talrijker zijn dan de negatieve.
Bij de berekening van de percentages wordt rekening gehouden met het relatieve belang van elke
onderneming binnen elke activiteit die in de enquêtes aan bod komt. De synthetische indicator wordt
vervolgens berekend voor elke bedrijfstak, als het rekenkundige gemiddelde van de seizoengezuiverde
saldi van de antwoorden.
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De algemene synthetische curve vormt een vooruitlopende indicator in de zin dat de enquêtes het
verloop van de economische groei vrij goed voorspellen. Ze worden gebruikt voor de raming van
de meest recente ontwikkelingen van de activiteit, waarover pas veel later gegevens beschikbaar
zijn.

Grafiek 7 - Algemene synthetische curve en bbp
(seizoengezuiverde kwartaalgegevens)

Bronnen: INR, NBB.

3.2. DE WERKGELEGENHEIDSVOORUITZICHTEN IN DE CONJUNCTUURENQUÊTES

De vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn ongunstig in alle bedrijfstakken waarvoor deze
gegevens beschikbaar zijn, namelijk de verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid, de
dienstverlening aan bedrijven en de handel. Uit de aggregatie van de
werkgelegenheidsvooruitzichten (door de bedrijfstakken op dezelfde manier te wegen als bij de
berekening van de hierboven vermelde algemene synthetische curve) blijkt dat deze laatste sedert
de tweede helft van 2007 zijn teruggelopen, maar sinds november 2008 zijn ze aanzienlijk
verslechterd.
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Grafiek 8 - Geaggregeerde werkgelegenheidsvooruitzichten
(gewogen gemiddelde van de saldi van de antwoorden, seizoengezuiverde gegevens)

Bron: NBB.

In de verwerkende nijverheid was de brutoreeks al fors gedaald in september 2008, maar in
november verslechterden de vooruitzichten nog feller (afname van de indicator met 13 punten).
Tijdens de daaropvolgende maanden liep de indicator verder terug - zij het in mindere mate - en
bereikte hij aldus in februari 2009 het laagste peil sinds 1980. In "afgevlakte" termen liep hij voor de
vijftiende opeenvolgende maand terug.

De in de tweede helft van 2006 ingezette daling van de afgevlakte reeks voor de
werkgelegenheidsvooruitzichten in de ruwbouw van gebouwen werd in de tweede helft van 2007
onderbroken, maar vanaf begin 2008 hervatte de neerwaartse trend van die vooruitzichten zich. In
oktober 2008 vertoonde de brutoreeks de grootste achteruitgang sinds april 2003.

Het verloop van de werkgelegenheidsvooruitzichten in de branche werken van burgerlijke
bouwkunde en wegenwerken hangt sterk af van de omvang van de overheidsinvesteringen9 en is
dus minder conjunctuurgevoelig is dan de overige bedrijfstakken. Niettemin gaat de afgevlakte
curve voor de werkgelegenheidsvooruitzichten omlaag sinds maart 2008.

In november 2008 gaven de werkgelegenheidsvooruitzichten in de dienstverlening aan de
bedrijven de sterkste daling sinds 2001 te zien (terugval van de indicator met 12,7 punten); tijdens
de daaropvolgende maanden zijn ze nog verder verslechterd, om in februari hun laagste peil ooit
te bereiken. De afgevlakte reeks van de werkgelegenheidsvooruitzichten is in deze bedrijfstak
sedert juni 2008 neerwaarts gericht.

Afgezien van de kortstondige verbetering van de werkgelegenheidsvooruitzichten aan het einde
van 2007 bleef de afgevlakte reeks voor de handel sinds medio 2007 neerwaarts gericht.

9 Het sterk arbeidsintensieve karakter van deze werkzaamheden, evenals hun impact op de economische
groeimogelijkheden op middellange termijn verantwoorden waarom, zoals in hoofdstuk III wordt
beschreven, de overheden van verschillende landen momenteel dergelijke investeringen verkiezen om
hun economie te stimuleren.
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Grafiek 9 - Werkgelegenheidsvooruitzichten in de bedrijfstakken
(saldi van de antwoorden, seizoengezuiverde gegevens)

Bron: NBB.
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3.3. TEKORTEN AAN ARBEIDSKRACHTEN

De conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank bevatten ook een vraag over de belemmeringen
voor de activiteit van de ondernemingen als gevolg van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.
Die vraag, die betrekking heeft op de beoordeling van het productievermogen, wordt in de
verwerkende nijverheid elk kwartaal en in de bouwnijverheid en de diensten maandelijks gesteld.
Bij de interpretatie van deze gegevens mag niet uit het oog worden verloren dat de
arbeidsmarktsituatie en de bevolkingsstructuur in de gewesten sterk uiteenloopt.

Na een piek te hebben bereikt in het tweede kwartaal van 2007 en zich op een hoog peil te hebben
gestabiliseerd in de tweede jaarhelft, liep de indicator voor de Waalse verwerkende nijverheid
aanhoudend terug vanaf het eerste kwartaal van 2008. Deze afname deed zich later voor in
Vlaanderen, namelijk vanaf het derde kwartaal van 2008. In Vlaanderen blijft het niveau in het
vierde kwartaal echter in de buurt van het lange-termijngemiddelde van die reeks.

In de bouwnijverheid zijn de spanningen, die in 2006 waren opgedoken en zich het volgende jaar
hadden gehandhaafd, vanaf begin 2008 afgenomen; sindsdien is de indicator relatief stabiel
gebleven.

Het tekort aan arbeidskrachten in de diensten, dat sinds eind 2005 steeds meer de ontwikkeling
van de activiteit had afgeremd, stagneerde in 2007 en zwakte af vanaf het derde kwartaal van 2008,
waarbij de indicator eind 2008 de grootste daling liet optekenen sinds 2003, toen hij voor het eerst
beschikbaar was. Deze beweging zette zich voort in januari en februari 2009.
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Grafiek 10 - Belemmeringen voor de activiteit wegens een tekort aan geschoolde arbeidskrachten
(aandeel van de ondernemingen die verklaren deze moeilijkheden te ondervinden1)

Bron: NBB.
1 Gewogen aan de hand van de relatieve omvang van de ondernemingen, gemeten op basis van de omzet of de

werkgelegenheid. Het betreft kwartaalgegevens; de maanden januari en februari 2009 zijn weergegeven om de richting
van de meest recente ontwikkelingen aan te geven.
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4. ANDERE VOORUITLOPENDE INDICATOREN

4.1. UITZENDARBEID

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren gaat doorgaans samen met de ontwikkeling van de
activiteit. Historisch gezien werd, bij omslagpunten van de bbp-groei, het volume uitzendarbeid
telkens gelijktijdig of met slechts enkele maanden vertraging beïnvloed. Wanneer zich keerpunten
aftekenen in de uitzendarbeid, gaan deze de veranderingen in de totale werkgelegenheid vooraf.

De jaar-op-jaarverandering van het totale aantal door uitzendkrachten gewerkte uren bereikte in
het tweede kwartaal van 2006 een piek en vertraagde nadien gestaag. Vanaf het tweede kwartaal
van  2008  was  ze  negatief  en  aan  het  einde  van  het  jaar  diepte  de  daling  zich  uit  tot  11  pct.  In
januari 2009 nam de activiteit in de uitzendsector op jaarbasis fors af, nl. met iets meer dan 20 pct.
De neerwaartse trend is zowel bij de bedienden als de arbeiders merkbaar, maar voor deze laatsten
oefent de conjunctuurvertraging een meer uitgesproken effect uit.

Het aantal door arbeiders gewerkte uitzenduren is sinds het laatste kwartaal van 2007 immers
voortdurend en in een steeds meer uitgesproken tempo teruggelopen: eind 2008 vertoonde het
trouwens de grootste daling op jaarbasis sinds het begin van de jaren 1990, een record dat in
januari opnieuw werd gebroken. De groei van het - meer volatiele - aantal door bedienden
gewerkte uitzenduren vertraagde sinds eind 2006 trendmatig en in december 2008 is hun
arbeidsvolume afgenomen. De daling zette zich voort in januari.

Grafiek 11 - Verloop van de door uitzendkrachten gewerkte uren en van het bbp
(seizoengezuiverde kwartaalgegevens, veranderingspercentages t.o.v. de
overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)1

Bronnen: Federgon en NBB, INR.
1 Maandgegeven voor januari 2009 (weergegeven om de richting van de meest recente ontwikkelingen aan te geven).
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Grafiek 12 - In het kader van uitzendcontracten gewerkte uren
(seizoengezuiverde maandgegevens, veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende
maand van het voorgaande jaar)

Bronnen: Federgon, NBB.

4.2. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Het beroep op tijdelijke werkloosheid brengt een daling van het arbeidsvolume maar niet van het
aantal werkenden met zich. Het kan onder meer worden gerechtvaardigd door een technisch
ongeval, slechte weersomstandigheden of, wat het meeste voorkomt, economische oorzaken10.
Historisch gezien is het verloop van de tijdelijke werkloosheid negatief gecorreleerd met dat van
de activiteit.

Na tussen begin 2006 en het tweede kwartaal van 2007 te zijn afgenomen, steeg de tijdelijke
werkloosheid sindsdien onophoudelijk. In het vierde kwartaal van 2008 nam ze met ongeveer
30 pct. toe ten opzichte van de overeenstemmende periode van 2007, terwijl de bbp-groei sterk
vertraagde. Op dat ogenblik waren ongeveer 150.000 personen (brutogegevens) tijdelijk werkloos,
dat is 4 pct. van de gesalarieerde werkgelegenheid. In januari 2009 steeg de tijdelijke werkloosheid
met 63 pct. op jaarbasis, waarmee de recordtoename van september 2001 werd overtroffen. In
januari waren er ongeveer 236.000 tijdelijke werklozen. De gegevens betreffende de tijdelijke

10 Alhoewel voor sommige redenen (bv. overmacht) tijdelijke werkloosheid mogelijk is voor zowel arbeiders
als bedienden, kan op tijdelijke werkloosheid omwille van economische oorzaken enkel beroep worden
gedaan voor arbeiders en studenten die voornamelijk handenarbeid verrichten en uitzonderlijk voor
uitzendkrachten.
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werkloosheid vormen echter een zeer volatiele reeks, meer bepaald omwille van de
verscheidenheid aan redenen waarom beroep kan worden gedaan op dit systeem (zo kunnen
moeilijke weersomstandigheden een rol spelen tijdens de winter).

Grafiek 13 - Verloop van de tijdelijke werkloosheid en van het bbp
(bruto kwartaalgegevens, veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van
het voorgaande jaar)1

Bronnen: INR, RVA.
1 Maandgegeven voor januari 2009.

In de gewesten werd eind 2008 aanzienlijk meer beroep gedaan op het systeem van tijdelijke
werkloosheid. In het vierde kwartaal liet Vlaanderen de sterkste toename optekenen (+35 pct.). In
Wallonië  was  het  verloop  in  2007  en  2008  volatieler,  maar  ook  daar  steeg  het  aantal  tijdelijke
werklozen eind 2008 fors (+25 pct. in het vierde kwartaal). In Brussel beliep de toename toen 13 pct.
De gegevens m.b.t. januari 2009 wijzen op een aanhoudende versnelling van de groei van het
aantal tijdelijke werklozen in Vlaanderen en Wallonië, tot respectievelijk bijna 70 en 60 pct.; in
Brussel wordt daarentegen een stabilisatie opgetekend.
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Grafiek 14 - Verloop van de tijdelijke werkloosheid in de gewesten
(bruto kwartaalgegevens, veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van
het voorgaande jaar)1

Bron: RVA.
1 Maandgegeven voor januari 2009.

4.3. OPENSTAANDE VACATURES

Net zoals de ontwikkeling van het aantal werklozen een aanwijzing verschaft van het verloop van
het niet-vervulde arbeidsaanbod, zouden de door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling
verspreide statistieken betreffende het aantal openstaande betrekkingen een raming moeten geven
van het verloop van de niet-beantwoorde vraag naar arbeidsplaatsen. Aangezien een belangrijk
deel van die werkaanbiedingen wordt bekendgemaakt via andere kanalen dan die diensten en
deze vacatures derhalve meestal niet opgetekend worden, verschaffen die statistieken maar een
gedeeltelijk beeld, dat niet alleen afhankelijk is van het marktaandeel van die diensten, maar ook
van de verandering ervan in de tijd. Uiteraard wordt het aantal ontvangen vacatures eveneens
beïnvloed door de omvang van de arbeidsmarkt van elk gewest. Bovendien hanteert elke dienst
daarvoor zijn eigen methodologie, die op onregelmatige tijdstippen wordt aangepast en verfijnd,
wat niet zonder gevolgen blijft voor de desbetreffende tijdreeksen.

Enkel de vacatures uit het normale economische circuit exclusief uitzendarbeid werden in
aanmerking genomen, waardoor een aantal categorieën werden uitgesloten die mogelijk het totaal
vertekenen en er een concept wordt gebruikt dat vergelijkbaar is tussen de gewesten. De vacatures
in verband met werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, de werkaanbiedingen uit het
buitenland  of  die  ten  gevolge  van  de  uitwisseling  tussen  de  gewesten  worden  daarbij  buiten
beschouwing gelaten. Voor de uitzendsector worden dan weer veel dubbeltellingen opgetekend,
aangezien werkgevers zich vaak tot verscheidene uitzendbureaus richten om geschikte kandidaten
te vinden.
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Grafiek 15 - Door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling ontvangen vacatures
(eenheden)

Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB.

Algemeen beschouwd is het aantal ontvangen vacatures sinds 2006 gestegen. Niettemin geven de
drie gewesten tijdens de meest recente periode een uiteenlopend beeld te zien. In Brussel lag het
aantal  door  Actiris  ontvangen  vacatures  in  het  vierde  kwartaal  van  2008  nog  12  pct.  hoger  dan
tijdens dezelfde periode van 2007. In Wallonië, daarentegen, tekende de FOREM een daling van de
ontvangen werkaanbiedingen met 2 pct. op, terwijl de VDAB voor Vlaanderen gewag maakte van
een daling met ongeveer 11 pct. In dit gewest begon de stijging van het aantal vacatures reeds eind
vorig jaar te vertragen, maar deze ontwikkeling kan beïnvloed zijn geweest door het schrappen
van een deel van de dubbeltellingen in de statistieken van de VDAB vanaf 2007. Wat de meest
recente ontwikkelingen betreft, intensiveerde de daling van het aantal jobaanbiedingen op
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jaarbasis  zich in Vlaanderen bij  het  begin van 2009;  in februari  is  dat  aantal  teruggevallen tot  het
peil van de overeenstemmende periode van 2006. In Wallonië zijn de ontvangen vacatures in
januari en februari sterker teruggevallen. In Brussel, daarentegen, zijn ze teruggelopen in januari
alvorens in februari opnieuw licht toe te nemen.

Alhoewel het grootste deel van de ontvangen werkaanbiedingen effectief ingevuld wordt, blijven
er uiteindelijk toch een aantal over die noch worden vervuld, noch geannuleerd. Eind februari 2009
telde Actiris aldus 2.588 openstaande betrekkingen, bij de FOREM waren dat er 5.89211 en bij  de
VDAB 36.843.

Voor bepaalde beroepen blijft het aantal openstaande vacatures nog aanzienlijk en voor sommige
neemt het nog toe, zoals in Vlaanderen voor kraanmachinisten, boekhouders, horecapersoneel en
houtbewerkers.

Het gaat om een niet te verwaarlozen potentieel reservoir aan arbeidsplaatsen, maar zoals de uit de
conjunctuurenquêtes van de Bank afgeleide indicatoren aangeven, zou die bron in de nabije
toekomst kunnen opdrogen voor bepaalde beroepen die worden uitgeoefend in bedrijfstakken die
gevoelig zijn voor de schommelingen van de economische activiteit.

Door de berekening van ratio's waarbij het aantal niet-werkende werkzoekenden wordt geplaatst
tegenover het aantal openstaande vacatures zouden de spanningen tussen het aanbod en de vraag
op de arbeidsmarkt ingeschat moeten kunnen worden. De aldus door de VDAB berekende
spanningsindicator geeft aan dat er gedurende de laatste tien jaar nooit grotere spanningen zijn
geweest op de arbeidsmarkt in Vlaanderen dan in 2008 het geval was. Volgens de meest recente
waarneming, die werd gepubliceerd door het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie,
waren er in januari 2009 3,8 niet-werkende werkzoekenden per openstaande arbeidsplaats12. Het
betreft de eerste toename sinds vier jaar. Deze ratio bereikte begin 2004 een maximum van 9,3.

11 Meer precies betreft het hier het aantal openstaande arbeidsplaatsen op het moment waarop de gegevens
werden opgevraagd, te weten 16 maart 2009.

12 De VDAB preciseert echter dat deze indicator meerdere beperkingen kent, zoals ten gevolge van de
uitsluiting van een aantal arbeidscircuits bij de berekening, waardoor de indicator overschat kan zijn.
Overigens beantwoordt het profiel van de werklozen niet noodzakelijk aan de vereisten om de vacatures
te kunnen invullen.
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5. WERKLOOSHEID

Tijdens de eerste helft van 2007 versterkte de afname van het aantal niet-werkende
werkzoekenden13, die zich medio 2006 inzette, zich nog. Sinds de zomermaanden van 2007
versnelde deze daling niet langer: het aantal werklozen lag toen ongeveer 65.000 eenheden lager
dan tijdens de overeenstemmende periode van 2006. Sinds het einde van 2007 vertraagde de jaar-
op-jaardaling aanhoudend en sinds december 2008 ligt het absolute aantal werklozen hoger dan
een jaar voordien. In februari 2009 (laatst beschikbare observatie) beliep de jaar-op-jaarstijging
25.000 eenheden. In die maand waren er in totaal 533.000 niet-werkende werkzoekenden
(brutocijfers).

Grafiek 16 - Werkloosheidsverloop in België1

Bron: RVA.
1 Het is onmogelijk de tijdreeks te corrigeren voor de impact van een aantal methodologische wijzingen, zoals de

afschaffing van de stempelcontrole eind 2005 en de aanpassing van de criteria om als niet-werkende werkzoekende
beschouwd te worden in juni 2007 in Wallonië. Voor de veranderingen op jaarbasis werd de impact van deze
wijzigingen respectievelijk vanaf begin 2007 en medio 2008 nihil.

13 Het betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen exclusief de niet-werkzoekende oudere
werklozen, alsook de andere verplicht of vrijwillig ingeschreven werkzoekenden.



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

48.

De seizoengezuiverde, door Eurostat aangepaste geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die
internationaal vergelijkbaar is, beliep in België in januari 2009 (laatst beschikbare observatie)
7,2 pct. Hiermee lag deze ratio nauwelijks hoger dan een jaar voordien. Gemiddeld in de EU viel
de recente stijging van deze werkloosheidsgraad, met 0,8 procentpunt, duidelijk hoger uit. De
werkloosheid nam vooral in de Baltische staten, Spanje en Ierland (met 4 tot meer dan
6 procentpunten op jaarbasis) sterk toe. Ook in de Verenigde Staten ging de werkloosheidsgraad
aanzienlijk in de hoogte, ten belope van bijna 3 procentpunten. In Japan, daarentegen, was de
stijging van dezelfde orde van grootte als gemiddeld in de EU.

Grafiek 17 - Geharmoniseerde werkloosheidsgraad1: internationale vergelijking
(personen van 15 jaar en ouder, seizoengezuiverde gegevens)

Bron: EC.
1 Door Eurostat aangepaste reeks.
2 Procenten van de beroepsbevolking. Gegevens met betrekking tot januari 2009, behalve voor Japan (december 2008), het

Verenigd Koninkrijk (november 2008) en Griekenland, Italië en Roemenië (september 2008).
3 Procentpunten.

Het werkloosheidsverloop kan worden opgesplitst volgens geslacht, leeftijd, gewest,
activiteitstak14, scholingsniveau, werkloosheidsduur en nationaliteit.

14 Naargelang van de bedrijfstak waarin de betrokkenen werkzaam waren voor ze werkloos werden.
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Grafiek 18 - Werkloosheidsverloop in België1: opsplitsing volgens verschillende criteria
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende maand van het jaar
voordien en structuur, in procenten, van de werkloosheid tijdens de laatst beschikbare
maand1)

Bron: RVA.
1 Februari 2009.
2 Het verloop van het aantal niet-werkende werkzoekenden in Wallonië is vertekend door een methodologische wijzing

in juni 2007. De impact ervan op de vermelde veranderingen op jaarbasis werd nihil vanaf medio 2008.
3 Land-, bos- en mijnbouw, visserij en onnauwkeurig bepaalde of ongekende activiteiten.
4 Overige studieniveaus, dit zijn de werklozen met een niet in België erkend diploma of een onbekend scholingsniveau.
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De ontwikkeling van het aantal werklozen verliep vrij parallel voor mannen en vrouwen, maar is
niettemin iets gunstiger voor de vrouwen. Dat is zeker het geval in de meest recente gegevens: in
februari 2009 lag het aantal werkloze vrouwen 2.000 eenheden hoger dan het jaar voordien, terwijl
er voor de mannen een stijging ten belope van 23.000 werklozen werd opgetekend. Deze
uiteenlopende ontwikkeling wordt onder meer verklaard door de nog steeds bestaande verschillen
tussen de bedrijfstakken - die op uiteenlopende wijze getroffen worden door de crisis (cf. infra) -
inzake de werkgelegenheid per geslacht: er zijn relatief meer mannen dan vrouwen werkzaam in
de industrie en de bouwnijverheid, terwijl in de diensten het omgekeerde geldt.

Zowel de jonge werklozen (minder dan 25 jaar) als de werklozen van 25 jaar en ouder namen tot
ongeveer medio 2007 continu in aantal af. De omslag vond voor de beide leeftijdsgroepen op
ongeveer hetzelfde moment plaats: de jaar-op-jaarafname beliep toen respectievelijk ongeveer
25.000 en 55.000 personen. In februari 2009 steeg het aantal werklozen van 25 jaar en ouder, die
ongeveer 80 pct. van het totale aantal niet-werkende werkzoekenden vertegenwoordigen, met
17.000 eenheden. Terzelfder tijd steeg de jongerenwerkloosheid met 8.000 personen op jaarbasis.

Naargelang van het gewest wordt een duidelijk verschillend profiel opgetekend. Wegens een
groter aandeel van de werkgelegenheid in de particuliere sector, onder meer in de industrie, is de
werkloosheid immers conjunctuurgevoeliger in Vlaanderen: de veranderingen op jaarbasis zijn er
niet alleen groter, maar de keerpunten tekenen zich er doorgaans ook vroeger af dan in de beide
andere gewesten. In Vlaanderen, waar het aantal werklozen sinds oktober 2005 afnam op jaarbasis,
werd in september 2007 een keerpunt opgetekend. Sindsdien is de jaar-op-jaarafname fors
teruggelopen, en vanaf december 2008 neemt de werkloosheid er op jaarbasis toe. In februari 2009
werd een stijging ten belope van 25.000 personen opgetekend. In Wallonië15, daarentegen, daalde
de werkloosheid pas vanaf begin 2007. Alhoewel de werkloosheidsafname er eind 2008 terugviel,
beliep ze in februari 2009 toch nog steeds 5.000 personen. In Brussel is het werkloosheidsverloop
atypisch: sinds eind 2007 laat het aantal werklozen er een quasi-stabilisatie optekenen; in
februari 2009 was er echter ook een stijging, ten belope van 5.000 werklozen.

De afname van het aantal werklozen die voordien in de dienstenbranches16 werkzaam waren,
vertraagt duidelijk sinds medio 2007; deze vertraging werd meer uitgesproken vanaf medio 2008.
In december 2008 sloeg de daling op jaarbasis om in een stijging, die in februari 2009
13.000 eenheden beliep. Ook tijdens die maand lag het aantal voordien in de industrie werkzame
werklozen 5.000 eenheden hoger dan een jaar voordien (er zij echter opgemerkt dat bij het
keerpunt in 2007 slechts een afname ten belope van 13.000 personen werd opgetekend). De
werklozen die voordien in de industrie werkzaam waren, vertegenwoordigen circa 12 pct. van het
totale aantal niet-werkende werkzoekenden, terwijl de personen die een baan verloren in de
diensten de helft van de werkloze populatie uitmaken.

De gegevens volgens scholingsniveau en volgens werkloosheidsduur zijn slechts beschikbaar
vanaf januari 2006, en dus in jaar-op-jaarverandering vanaf januari 2007. Deze periode volstaat
echter om de ommekeer in 2007 te vatten.

15 In juni 2007 werd de methode aangepast om het aantal niet-werkende werkzoekenden in Wallonië op te
tekenen. Deze reeksbreuk impliceert dat de tijdens de periode juni 2007-mei 2008 opgetekende
aanzienlijke jaar-op-jaardaling van het aantal werklozen een vertekend beeld verschaft.

16 Verwacht kan worden dat de werkgelegenheid in de marktdiensten beduidend conjunctuurgevoeliger is
dan de tewerkstelling in de niet-marktdiensten. Op basis van de beschikbare gegevens is het echter niet
mogelijk een onderscheid te maken naargelang de niet-werkende werkzoekenden voordien in de markt-
dan wel in de niet-marktdiensten aan de slag waren.
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Het keerpunt situeerde zich vroeger naarmate het scholingsniveau van de werkzoekenden lager
ligt. De gevolgen van de economische crisis lieten zich derhalve sneller gevoelen voor de
lagergeschoolden. In de meest recente periode waren het niettemin de middengeschoolde
werklozen (dit zijn de gediplomeerden van het secundair onderwijs die geen diploma van het
hoger onderwijs hebben behaald; zij vertegenwoordigen ruim de helft van het totale aantal niet-
werkende werkzoekenden) waarvan het aantal op jaarbasis het eerst in de hoogte ging: in
februari 2009 waren het er 19.000 meer dan een jaar voordien. Ook voor de laag- en de
hooggeschoolden (dit zijn de personen die respectievelijk geen diploma van het hoger secundair
onderwijs hebben behaald, dan wel hogere studies hebben beëindigd en die respectievelijk
ongeveer een kwart en 12 pct. van de werklozen uitmaken), wordt sinds die maand een jaar-op-
jaarstijging opgetekend.

De kortstondige werkloosheid, gedefinieerd als het aantal personen die minder dan één jaar
werkloos zijn, blijkt het meest conjunctuurgevoelig. Reeds in juni 2007 was de jaar-op-jaarafname
duidelijk vertraagd, en al vanaf begin 2008 werd niet langer een daling op jaarbasis opgetekend. In
februari 2009 lag het aantal kortstondig werklozen 30.000 eenheden hoger dan een jaar voordien.
Met enige vertraging weerspiegelt dit verloop zich ook bij de personen die tussen 12 en
23 maanden werkloos zijn. Hun aantal verminderde sinds juni 2008 duidelijk minder dan voordien
het geval was en in februari 2009 waren het er 9.000 meer dan in februari 2008. Een aanzienlijk deel
van de niet-werkende werkzoekenden is langdurig werkloos: in februari 2009 waren 86.000 en
192.000 personen respectievelijk tussen 1 en 2 jaar, en meer dan 2 jaar werkloos, dit is ongeveer 16
en 36 pct. van het totaal. De zowat 255.000 kortstondig werklozen vertegenwoordigden ongeveer
48 pct. van het totale aantal niet-werkende werkzoekenden.

Tabel 6 - Werkloosheidsverloop in België en in de gewesten: opsplitsing volgens nationaliteit, in
februari 2009
(veranderingen in procenten t.o.v. de overeenstemmende maand van het jaar voordien; tussen
haakjes, bijdrage in procentpunten tot de totale procentuele verandering van het land of het
gewest)

België Brussel Vlaanderen Wallonië

Totaal 4,9  (4,9) 5,0  (5,0) 15,3  (15,3) -1,8  (-1,8)
   Belgen 4,8  (4,0) 5,2 (3,6) 14,8  (12,7) -1,9  (-1,6)
   Overige EU-onderdanen 5,8  (0,5) 9,4  (1,0) 24,7  (1,2) -2,6  (-0,2)
   Niet-EU-onderdanen 5,8  (0,5) 1,5  (0,3) 14,5  (1,3) 1,0  (0,0)

p.m. Aantal niet-werkende werkzoekenden
(duizenden personen en, tussen haakjes, procenten van het totaal)
Totaal 533  (100,0) 96  (100,0) 189  (100,0) 247  (100,0)
   Belgen 443  (83,2) 67  (69,8) 162  (85,8) 214  (86,5)
   Overige EU-onderdanen 43  (8,1) 11  (11,4) 10  (5,4) 22  (9,0)
   Niet-EU-onderdanen 46  (8,6) 18  (18,8) 17  (8,8) 11  (4,6)

Bron: RVA.

De volgens nationaliteit opgesplitste werkloosheidscijfers namen sterker toe voor de
vreemdelingen: in februari 2009 steeg de werkloosheid met bijna 5 pct. op jaarbasis voor de Belgen
en met vrijwel 6 pct. voor de overige EU- en de niet-EU-onderdanen. In Vlaanderen en Brussel
nam de werkloosheid vooral toe bij de overige EU-onderdanen. In Wallonië, daarentegen, daalde
het aantal werklozen uit die laatste nationaliteitsgroep nog, net als dat van de Belgen, terwijl het
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aantal werkloze niet-EU-onderdanen licht steeg. In het Hoofdstedelijk Gewest was het dan weer
voor die laatste groep dat de werkloosheidsverloop relatief het gunstigst uitviel.

Overigens verschilt de structuur van de werkloze populatie qua nationaliteit sterk tussen de
gewesten. Zo telt Brussel relatief meer werkloze vreemdelingen dan de beide andere gewesten. In
Wallonië zijn de personen met de nationaliteit van een andere EU-lidstaat relatief talrijker dan de
vreemdelingen uit niet-EU-landen, terwijl in Vlaanderen het omgekeerde geldt.

De opsplitsing volgens nationaliteit geeft geen precies beeld van de herkomst van de betrokkenen,
aangezien de tot Belg genaturaliseerde personen van buitenlandse herkomst uiteraard bij de
Belgen worden ondergebracht. Een opsplitsing van de werkzoekenden volgens
herkomstnationaliteit is enkel beschikbaar voor Vlaanderen17. De werkloosheid in Vlaanderen is in
februari 2009 duidelijk het minst gestegen voor de personen van Belgische afkomst (+12,5 pct. op
jaarbasis). De toename viel, met ongeveer 25 pct., o.a. heel wat hoger uit bij de personen van Oost-
Europese afkomst, evenals bij de personen die afkomstig zijn uit Marokko en Turkije.

Deze vaststelling wijst niet noodzakelijk op discriminatie. De arbeidskrachten van buitenlandse
origine zijn immers relatief sterker vertegenwoordigd in de bedrijfstakken die het sterkst zijn
getroffen door de vertraging van de economische activiteit; bovendien is de mismatch tussen de
vaardigheden van de arbeidskrachten en de behoeften van de ondernemingen voor hen mogelijks
groter.

17 Aan de hand van de gegevens van het Rijksregister kent de VDAB naast de huidige nationaliteit ook de
eventuele vorige nationaliteit. In de herkomstopsplitsing kunnen genaturaliseerde Belgen aldus aan de
hand van hun vorige nationaliteit in de verschillende groepen worden ondergebracht. Daarentegen
kunnen personen van vreemde origine die van bij de geboorte de Belgische nationaliteit verkregen niet
worden afgezonderd van de overige Belgen.
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Hoofdstuk II

Prospectieve beoordeling
van de gevolgen van de crisis

voor de activiteit en de werkgelegenheid

II.
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EXECUTIVE SUMMARY

De verslechtering van de economische activiteit en van de werkgelegenheid in België kan
gerelateerd worden aan die in de Europese buurlanden. Terwijl de activiteit in 2009 in ongeveer
dezelfde mate zou achteruitgaan als in de EU als geheel, zouden er in België nochtans minder
banen verloren gaan, respectievelijk 0,7 pct. tegen 1,6 pct. Dit verschil wordt in het bijzonder
verklaard doordat de werkgelegenheid in Frankrijk en Italië fors zou afnemen en, meer in het
algemeen, doordat de activiteitsvertraging in de andere EU-landen vroeger aanving dan in België.

De werkgelegenheid in België bleef over het jaar 2008 nog zeer gestaag toenemen. Ondanks de
vanaf 2006 ingezette geleidelijke vertraging van de economische groei, tekende zich pas omstreeks
het einde van vorig jaar een duidelijke vertraging af in de groei van de werkgelegenheid. Tegen de
achtergrond van een economische recessie in 2009, met een teruggang van het bbp ten belope van
1,9 pct. volgens de in februari 2009 opgestelde ramingen van het Federaal Planbureau, zou het
banenverlies voor het geheel van het jaar gemiddeld op 25.000 eenheden uitkomen. Eind 2009 zou
de daling op jaarbasis 59.000 eenheden belopen. Beschouwt men de wijzigingen op kwartaalbasis,
dan zouden de meeste banen verloren gaan tijdens het tweede kwartaal.

Aangezien de ondernemingen eerst proberen het per persoon gewerkte aantal uren te reduceren
als reactie op een verzwakking van de activiteit, onder meer via een vermindering van de overuren
of een ruimer beroep op tijdelijke werkloosheid, zou de stijging van het totale arbeidsvolume in de
particuliere sector, die in 2008 reeds flink was vertraagd, in 2009 - en dit voor het eerst sedert 2003 -
negatief worden.

De toename op jaarbasis van de gesalarieerde werkgelegenheid in de particuliere sector was reeds
in de loop van 2008 vertraagd en vanaf het tweede kwartaal van 2009 wordt een netto banenverlies
verwacht. Gemiddeld over het jaar zou de werkgelegenheid er duidelijk op achteruitgaan, met om
en nabij 22.000 eenheden. Aan het einde van het jaar zou de daling méér dan 50.000 eenheden
bedragen ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2008. Het aantal zelfstandigen zal in
2009 de weerslag van de economische recessie ondervinden: nadat het sinds verscheidene jaren
aanhoudend is toegenomen, zou het dit jaar met 3.000 eenheden teruglopen. De werkgelegenheid
in de overheidssector, van haar kant, zou stabiel blijven.

De modellen waarop deze projecties zijn gebaseerd, maken het niet mogelijk de op een fijner
brancheniveau verwachte ontwikkelingen te duiden. Uit een rangschikking van de verschillende
bedrijfstakken volgens de omvang van de netto banencreatie tussen 1995 en 2007 komen nochtans
bepaalde kenmerken naar voren die in een omgeving van recessie duidelijker zouden kunnen
worden. Zo hebben alle branches waar de werkgelegenheid sneller dan het gemiddelde is
toegenomen, betrekking op dienstenactiviteiten. De branches die hun personeelsbestand hebben
zien slinken, kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: de branches van de primaire
sector; de branches - voornamelijk dienstenbranches, zoals vervoer, financiële instellingen en post
en telecommunicatie - die, als gevolg van het proces inzake liberalisering en openstelling voor de
internationale concurrentie, niet langer beschermd worden door de segmentatie van de markten;
en tal van bedrijfstakken, zoals de textiel- of automobielnijverheid, die volop de weerslag hebben
ondervonden van de opkomende concurrentie uit lage-loonlanden. Ook in de metallurgie is het
personeelsbestand er, ondanks de eerdere grondige herstructureringen, fors op achteruitgegaan.

De informatie over het beroep op tijdelijke werkloosheid en de aankondigingen van
herstructureringsplannen leert dat het opnieuw de in deze laatste bedrijfstakken actieve
ondernemingen zijn die als eerste getroffen zullen worden. De financiële instellingen, die zich
middenin de crisis bevonden, zullen evenwel, in het kader van herstructureringen, evenmin aan
nieuwe rationaliseringen ontsnappen.
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Parallel met het voor 2009 verwachte zware banenverlies, zou het aantal niet-werkende
werkzoekenden fors oplopen, met gemiddeld 67.000 eenheden. De geharmoniseerde
werkloosheidsgraad zou aldus oplopen van 7,1 pct. in 2008 tot 8,2 pct. Het kwartaalverloop van de
werkloosheid wijst van bij het begin van het jaar op een stijging, die vervolgens fors zou
aantrekken. Tussen eind 2008 en eind 2009 zou de toename van het aantal werklozen een piek van
bijna 100.000 eenheden bereiken.

Meer nog dan in een normale periode, dienen deze vooruitzichten als richtinggevend beschouwd
te worden voor de verwachte ontwikkelingen, eerder dan als een precieze voorspelling. Ze vormen
dan wel een synthese van alle op het ogenblik van hun productie beschikbare gegevens, maar in
een evenwel sterk veranderende en onzekere omgeving. Overigens dient gepreciseerd te worden
dat de balans van de risico's met betrekking tot deze prognoses duidelijk overhelt naar een nog
sterkere verslechtering van de activiteit en de arbeidsmarktsituatie. In zijn op 10 maart
gepubliceerde vooruitzichten verwacht het Internationaal Muntfonds immers dat het bbp naar
volume in 2009 met 2,5 pct. zou krimpen, tegen met 1,9 pct. in de begin februari opgestelde
Economische begroting van het Federaal Planbureau.
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INLEIDING

De macro-economische vooruitzichten voor België zijn aanzienlijk verslechterd wegens de
verscherping van de financiële crisis, de daling van de economische groei bij tal van
handelspartners en de veel ongunstiger verwachtingen van de gezinnen en de ondernemingen. Dit
hoofdstuk handelt voornamelijk over de werkgelegenheidsprojecties op korte termijn, tegen de
achtergrond van deze crisis. De toegelichte gegevens zijn voornamelijk afkomstig van het Federaal
Planbureau (FPB), en werden in februari 2009 opgesteld. Het hoofdstuk bestaat uit vijf delen. In het
eerste deel worden de projecties betreffende de activiteit en de werkgelegenheid in België voor
2008 en 2009 besproken, nadat ze vooraf in een Europese context werden geplaatst. Het tweede
deel analyseert de ontwikkeling van het arbeidsvolume, dat het eerst wordt getroffen door een
economische vertraging. Het derde behandelt het voorbije en het verwachte verloop van de
werkgelegenheid in de verschillende bedrijfstakken. Het vierde deel is gewijd aan het verloop van
de werkloosheid en het vijfde, ten slotte, vermeldt de aan die projecties verbonden risico's.

1. ACTIVITEIT EN WERKGELEGENHEID

1.1. INLEIDING

Gezien het snel veranderende economische klimaat bleek het noodzakelijk nieuwe macro-
economische ramingen op te maken, meer bepaald door de vooruitzichten van het FPB van
september 2008 en die van de NBB van december te actualiseren. De voornaamste risicofactoren
waarmee die vooruitzichten omgeven waren, werden immers grotendeels bewaarheid en de
mondiale conjunctuurvertraging bleek zich voor te doen met een sinds verscheidene decennia
ongekende omvang en snelheid. Die ommekeer moet in een internationaal kader worden
beschouwd, aangezien de buitenlandse markten bijzonder belangrijk zijn voor een kleine open
economie als België. Derhalve worden ook de recentste vooruitzichten (januari 2009) van de
Europese Commissie (EC) voor de EU als geheel en voor de naaste buurlanden van België
weergegeven.

1.2. SITUATIE VAN BELGIË TEN OPZICHTE VAN DE BUURLANDEN

In haar vooruitzichten van januari 2009 beklemtoont de EC dat verschillende van de risico's
waarop ze in haar najaarsprojecties had gewezen, zich effectief realiseerden. Niettemin blijven zelfs
de bijgewerkte economische vooruitzichten zeer onzeker, gelet op de omvang van de huidige
economische crisis.

Over 2008 als geheel bleef de economische groei in de EU positief, en beliep volgens de ramingen
van de EC 1,0 pct.. In het vierde kwartaal van 2008 zou de EU echter in een "technische" recessie
zijn terechtgekomen, aangezien het bbp toen voor het tweede opeenvolgende kwartaal zou zijn
afgenomen. De EC verwacht dat de recessie in 2009 zal aanhouden en gemiddeld over dat jaar zal
uitmonden in  een daling van het  bbp met  1,8  pct.  Het  jaar  2009  zou gemiddeld een banenverlies
ten belope van 1,6 pct. te zien geven.

De terugval van de activiteit zou niet in alle lidstaten dezelfde omvang hebben. In de voornaamste
buurlanden van België zou de activiteit in 2009 het sterkst teruglopen in Duitsland (-2,3 pct.),
gevolgd door Nederland (-2,0 pct.). De EC verwacht een minder grote daling van het bbp in België,
namelijk met 1,9 pct. over die periode.
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In termen van banenverlies liggen de vooruitzichten voor België in 2009 dicht bij die voor
Duitsland; het aantal banen zou er respectievelijk met 0,7 en 0,8 pct. afnemen. In Frankrijk en Italië
zou de banenvernietiging het grootst uitvallen, namelijk bijna 2 pct. In Nederland, daarentegen,
zou de daling van het aantal werkenden, met 0,2 pct., relatief beperkt blijven.

Wat het banenverlies betreft, zouden grote economieën als Frankrijk en Italië (en Spanje) het EU-
gemiddelde voor 2009 neerwaarts beïnvloeden. In die landen ving de economische vertraging
vroeger aan wat, gegeven de traditionele vertraging tussen het verloop van de activiteit en van de
werkgelegenheid, kan bijdragen tot de verklaring van de grotere mate van banenvernietiging in
2009. Maar ook de specialisatie van de economie en de structuur van de arbeidsmarkt verklaren
een deel van de verschillen die tussen de landen worden vastgesteld.

Tabel 7 - Vooruitzichten van de EC aangaande de activiteit en de werkgelegenheid
(jaargemiddelden, veranderingspercentages)

Bbp naar volume Totale werkgelegenheid
2007 2008 r 2009 r 2007 2008 r 2009 r

België 2,8 1,3 -1,9 1,8 1,5 -0,7
Duitsland 2,5 1,3 -2,3 1,6 1,3 -0,8
Frankrijk 2,2 0,7 -1,8 1,4 0,8 -1,9
Italië 1,5 -0,6 -2,0 1,0 0,3 -1,8
Nederland 3,5 1,9 -2,0 2,3 1,8 -0,2
EU 2,9 1,0 -1,8 1,7 0,9 -1,6

Bron: EC.

1.3. VOORUITZICHTEN VAN HET FEDERAAL PLANBUREAU

De werkgelegenheidsgroei handhaafde zich gedurende heel 2007 en begin 2008 op een relatief
stabiel en historisch hoog peil. Pas aan het einde van 2008 werd een duidelijke kentering merkbaar,
toen de conjunctuuromslag effect begon te sorteren op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van
2008 waren er ongeveer 80.000 banen meer dan twaalf maanden eerder, dat is een toename met
1,9 pct., terwijl de werkgelegenheidsstijging in het laatste kwartaal nog 1,3 pct. zou bedragen.
Naast het feit dat de schommelingen in het bbp-verloop gewoonlijk pas na ongeveer drie
kwartalen tot uiting komen in de werkgelegenheid, vertraagde de economische groei vanaf
begin 2006 tot het derde kwartaal van 2008 immers al met al geleidelijker dan in voorgaande
periodes waarin de activiteit afkoelde.



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

59.

Grafiek 19 - Activiteit en arbeidsmarkt1

(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens,
veranderingen t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: INR, FPB.
1 Ramingen voor het vierde kwartaal van 2008 en voor 2009.

In 2008 zou het aantal werkenden gemiddeld nog zijn gestegen met ongeveer 72.000 eenheden, dat
is slechts 6.000 minder dan het voorgaande jaar, waarin de werkgelegenheid nochtans het sterkst
was toegenomen sinds 2000. De nationale werkgelegenheidsgraad, berekend door het FPB, nam in
2008  nog  enigszins  toe.  Volgens  de  ramingen  was  gemiddeld  63,6  pct.  van  de  bevolking  op
arbeidsleeftijd aan het werk, tegen 63,1 pct. in 2007.

Voor  2009  voorziet  het  FPB,  gelet  op  de  verwachte  daling  met  1,9  pct.  van  de  activiteit  naar
volume, een bruuske daling van de werkgelegenheid, met als jaargemiddelde ongeveer
25.000 eenheden. Op kwartaalbasis zouden vanaf het eerste kwartaal van 2009 arbeidsplaatsen
verloren gaan en het grootste verlies zou zich in het tweede kwartaal situeren. Zo wordt in het
midden van dat jaar een daling met 22.000 eenheden verwacht, die eind 2009 zou vertragen tot een
vermindering met 9.000 eenheden.
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Grafiek 20 - Binnenlandse werkgelegenheid en werkloosheid1

(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens,
veranderingen t.o.v. het voorgaande kwartaal)

Bron: FPB.
1 Ramingen voor het vierde kwartaal van 2008 (werkgelegenheid) en voor 2009.

2. ARBEIDSVOLUME

In de particuliere sector is de stijging van het gesalarieerde arbeidsvolume  - d.w.z. het totale aantal
gewerkte uren -, die directer samenhangt met van het verloop van de activiteit, teruggelopen van
2,6 pct. in 2007 tot 1,4 pct. in 2008, dat is een grotere terugval dan die welke werd opgetekend voor
het aantal werkzame personen, waarvan het veranderingspercentage over die periode gemiddeld
met 0,2 procentpunt afnam tot 2,2 pct. De ondernemingen verminderen immers doorgaans eerst de
arbeidsduur per persoon als reactie op een verzwakking van de economische groei. Sinds 2008 is
het verloop van het arbeidsvolume deels toe te schrijven aan het aanzienlijke beroep op tijdelijke
werkloosheid. Er zij opgemerkt dat de aanwending van dat stelsel geen vermindering van het
aantal banen inhoudt, maar wel van het aantal gewerkte uren.

Eind 2008 is de kwartaalgroei van het gesalarieerde arbeidsvolume in de particuliere sector
aanmerkelijk vertraagd en in het laatste kwartaal werd hij, met een terugval met 0,4 pct., negatief.
De gemiddelde effectieve arbeidsduur per persoon zou derhalve in 2008 met 0,8 pct. zijn
verminderd. In 2009 zou het totale arbeidsvolume met 1,8 pct. verminderen - dit zou de eerste
daling zijn sinds 2003 - en zouden de uren per persoon verder teruglopen, ditmaal met 1,0 pct.
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Tabel 8 - Gesalarieerd arbeidsvolume in de particuliere sector
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v. het
voorgaande jaar)

2006 2007 2008r 2009r

Arbeidsvolume (uren) 1,8 2,6 1,4 -1,8

Werkzame personen 1,6 2,4 2,2 -0,8

p.m. Uren per persoon 0,2 0,2 -0,8 -1,0

Bron: FPB.

Nadat  het  beroep  op  dat  stelsel  in  2008,  en  vooral  aan  het  einde  van  dat  jaar,  fors  toenam  (zie
deel  4.2.  van  hoofdstuk  1),  verwacht  het  FPB  in  2009  een  recordstijging  van  de  in
begrotingseenheden18 uitgedrukte tijdelijke werkloosheid met 50 pct.

Sinds het systeem in 2002 werd ingevoerd, is het beroep op tijdskrediet in de particuliere sector
regelmatig toegenomen. Maar terwijl het deeltijds tijdskrediet de jongste jaren verder bleef stijgen
(+8,3 pct. in 2008), is het voltijds tijdskrediet sinds 2005 aanhoudend teruggelopen (met bijna
10 pct. in 2008). De meest recente ontwikkelingen wijzen niet op een significant hoger gebruik van
het systeem eind 2008, wat erop wijst dat de vermindering van het arbeidsvolume in de
particuliere sector voornamelijk gebeurde via andere kanalen, zoals de tijdelijke werkloosheid.

Tabel 9 - Verloop van het aantal begunstigden van het systeem van tijdskrediet
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

Totaal Voltijds tijdskrediet Deeltijds tijdskrediet

2004 34,2 2,4 44,1
2005 21,8 -2,5 27,1
2006 14,8 -4,8 18,1
2007 9,3 -6,7 11,5
2008 6,4 -9,8 8,3

Bron: RVA.

18 Aantal  in  de  loop  van  de  maand  uitgekeerde  dagen,  gedeeld  door  het  aantal  voor  een  uitkering  in
aanmerking komende dagen (dat zijn alle dagen van de maand behalve de zondagen).
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3. VERLOOP VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE GROTE BEDRIJFSTAKKEN

3.1. VOORUITZICHTEN

Uit de vooruitzichten van het FPB blijkt dat de vertraging van het tempo van de
werkgelegenheidscreatie in 2008 terug te voeren is op de particuliere sector. De stijging van het
aantal loontrekkenden was er immers geringer dan in 2007; zij vertraagde gemiddeld van 66.000
tot 63.000 eenheden. In het vierde kwartaal van 2008 beliep ze maar 48.000 eenheden meer op
jaarbasis. Voor 2009 wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de particuliere sector gemiddeld
met 22.000 banen zal afnemen. Op jaarbasis zou de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van
2009 bijna 52.000 eenheden lager liggen dan tijdens de overeenstemmende periode van 2008.

Tabel 10 - Aanbod van en vraag naar arbeid
(jaargemiddelden; veranderingen in duizendtallen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders
vermeld)

2006 2007 2008r 2009r 2009r
niveau1

Bevolking op arbeidsleeftijd² 63 70 59 44 7.114

Beroepsbevolking3 46 17 39 40 5.135

 Nationale werkgelegenheid 61 78 72 -24 4.470

  Grensarbeiders 3 1 1 0 58
  Binnenlandse werkgelegenheid 58 77 72 -25 4.412
   Zelfstandigen 7 8 7 -3 706
   Loontrekkenden 44 66 63 -22 2.896
   Overheidssector 7 3 2 1 810

 Werkloosheid4 -15 -62 -33 64 665

Bronnen: FPB, INR.
1 Duizendtallen.
2 Bevolking van 15 tot 64 jaar.
3 Concept van het FPB: nationale werkgelegenheid + niet-werkende werkzoekenden (exclusief PWA) + oudere

werklozen vrijgesteld van de verplichting werk te zoeken.
4 Concept van het FPB: niet-werkende werkzoekenden (exclusief PWA) + oudere werklozen vrijgesteld van de

verplichting werk te zoeken.

Het  aantal  zelfstandigen  is  in  2008  met  zowat  7.000  eenheden  toegenomen.  Na  zes  jaar  op  rij  tot
2003 een daling te hebben laten optekenen, vertoonde die categorie sinds 2005 een regelmatig
groeiprofiel, onder meer gedragen door de inschrijving van ingezetenen van de nieuwe lidstaten
als zelfstandigen in België, aangezien de overgangsmaatregelen tot het beperken van de directe
toegang van die personen tot de gesalarieerde werkgelegenheid in België verlengd werden tot
2009. Als gevolg van de economische recessie, zou het aantal zelfstandigen in 2009 dalen, ten
belope van 3.000 eenheden.
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De toename van de overheidstewerkstelling was in 2008 vrijwel even groot als in 2007, namelijk
een vermeerdering met ongeveer 2.000 personen, terwijl tot 2005 aanzienlijker stijgingen werden
opgetekend. Die groeivertraging werd zowel bij de administratie als in het onderwijs
waargenomen. In 2009 zou de werkgelegenheid in die branches nog nauwelijks toenemen.

Tabel 11 - Gedetailleerd verloop van de binnenlandse werkgelegenheid: veranderingen t.o.v. het
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, duizenden personen)

08K1 08K2 08K3 08K4
r

09K1
r

09K2
r

09K3
r

09K4
r

Binnenlandse werkgelegenheid 82,8 74,7 72,6 56,5 20,1 -15,8 -44,3 -59,1

 Zelfstandigen 8,5 8,0 6,5 4,8 0,7 -2,8 -4,7 -6,0

 Loontrekkenden 72,5 66,0 63,8 47,6 16,6 -14,3 -39,5 -51,5
 Overheidssector 1,9 0,8 2,3 4,3 2,8 1,3 -0,1 -1,6

Bronnen: FPB, INR.

3.2. GEDETAILLEERDE SECTORALE ANALYSE VAN DE WERKGELEGENHEID

Aan de hand van de econometrische modellen waarop deze projecties gebaseerd zijn, kunnen de
verwachte ontwikkelingen niet nauwkeuriger worden geïdentificeerd. Zoals elk jaar zal het FPB in
mei e.k. een projectieoefening op de middellange termijn uitbrengen die, op basis van een
macrosectoraal model, prognoses levert voor de belangrijkste bedrijfstakken.

De identificatie van de branches waarvan de activiteit het meest gevoelig is voor de conjunctuur,
de analyse van de nettocreatie of -vernietiging van banen in een recent verleden en de micro-
economische informatie maken het niettemin mogelijk de potentieel meest getroffen bedrijfstakken
af te bakenen.

Op basis van het fijnste detailniveau dat door het INR wordt gepubliceerd19, werd een
rangschikking opgesteld van die diverse branches in afnemende volgorde van de netto
banencreatie tussen 1995 en 2007 (laatste beschikbare jaar voor dit detailniveau).

19 NACE-nomenclatuur 60 posities.
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Tabel 12 - Verdeling van de binnenlandse werkgelegenheid: detail per bedrijfstak1

(duizenden personen en veranderingspercentages)

1995 2007 1995-2007
(in pct.)

Conjunctuurgevoelige branches (01 tot 74) 2.626 2.885 +260 +10
waarvan:
 Verwerkende nijverheid (15 tot 37) 678 590 -88 -13
  Textiel (17) 47 30 -17 -37
  Kledingindustrie (18) 19 8 -11 -60
  Chemische nijverheid (24) 71 68 -3 -5
  Metallurgie (27) 47 36 -10 -22
  Elektrische machines en apparaten (31) 30 22 -9 -28
  Audio-, video- en telecommunicatieapparatuur (32) 18 11 -7 -39
  Automobielindustrie (34) 54 44 -10 -18
 Bouwnijverheid (45) 236 258 +22 +9
 Groothandel (51) 203 229 +27 +13
 Kleinhandel (52) 292 305 +13 +5
 Luchtvaart (62) 12 5 -7 -56
 Vervoerondersteunende activiteiten (63) 59 97 +38 +64
 Financiële instellingen (65) 83 79 -5 -5
 Informatica (72) 20 50 +30 +148
 Zakelijke dienstverlening2 (74) 390 636 +246 +63

Administratie en onderwijs (75 en 80) 690 770 +80 +12

Overige niet-marktdiensten (85 tot 95) 553 710 +157 +28
waarvan:
 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (85) 355 486 +131 +37
 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging (90) 6 11 +6 +100

Binnenlandse werkgelegenheid 3.868 4.365 +497 +13

Bron: INR.
1 Uitsplitsing naar bedrijfstak volgens de NACE-nomenclatuur met 60 posities. Tussen haakjes is de NACE-code van de

branche vermeld.
2 Met inbegrip van de uitzendarbeid, die niet verdeeld kan worden over de bedrijfstakken die er gebruik van maken.

Over die periode is de binnenlandse werkgelegenheid met bijna een half miljoen personen
toegenomen, wat overeenstemt met een gecumuleerde groei van 13 pct., en totaliseerde deze
4.365.000 personen in 2007. Verhoudingsgewijs werd de sterkste stijging opgetekend in de
branches informatica (+148 pct.) en "afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging" (+100 pct.),
twee branches waarvan het ontwikkelingspotentieel belangrijk blijft. De grootste achteruitgang
betrof de kledingindustrie (-60 pct.) en de luchtvaart (-56 pct.), twee branches waar, als gevolg van
de globalisering van de economie, ingrijpend werd gerationaliseerd en zelfs ondernemingen
verdwenen.

Als de diverse branches op een meer systematische wijze worden onderverdeeld in drie groepen
- de takken waarvan de banengroei bovengemiddeld was (13 pct. en meer), die waarde
werkgelegenheid toenam maar in een lager tempo dan gemiddeld, en die waarin banen werden
vernietigd - kunnen de volgende kenmerken worden onderscheiden:

als de branches "vervaardiging van kantoormachines en computers" en "recuperatie"
buiten beschouwing worden gelaten, hebben alle takken waarvan de werkgelegenheid
sneller dan gemiddeld is toegenomen, betrekking op dienstenactiviteiten (marktdiensten
of niet-marktdiensten). Een interessante vaststelling is overigens dat die twee
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industrietakken actief zijn in bedrijfstakken die verwant zijn aan de informatica- en
saneringsdiensten, die de meest dynamische werkgelegenheidsgroei lieten optekenen;

de branches waarin de werkgelegenheid is afgenomen, kunnen - summier gesteld -
worden ingedeeld in drie categorieën:

o de branches van de primaire sector, de landbouw, de bosbouw en de visserij,
waarin de werkgelegenheid al verscheidene decennia lang onafgebroken is
gedaald, onder meer als gevolg van de mechanisering van de taken;

o de branches  - voornamelijk in de diensten, waaronder vervoer, financiële
instellingen en post en telecommunicatie - die als gevolg van het
liberaliseringsproces en de openstelling voor de internationale concurrentie niet
langer de bescherming genieten die hen werd geboden door de segmentering van
de markten, en die rationaliseringsprogramma's met betrekking tot hun
activiteiten ten uitvoer dienden te leggen om hun voortbestaan te garanderen. Zo
is de werkgelegenheid in de branche kredietverstrekking en verzekeringswezen
sinds het begin van de jaren negentig gedaald doordat de productiviteitswinsten
er structureel hoger waren dan in de overige diensten en zelfs die van de
verwerkende nijverheid licht overtroffen;

o heel wat industrietakken die de economische groei van het land in de twintigste
eeuw hadden geschraagd - zoals de textiel, de automobielindustrie, de
vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur, enz. - werden
volop geconfronteerd met de concurrentie van de lageloonlanden. Derhalve zagen
die ondernemingen zich genoodzaakt om over te gaan tot
rationaliseringsinvesteringen en secundaire activiteiten uit te besteden, en zelfs om
een gedeelte van hun productie te delokaliseren om hun productiviteit op te
voeren. Ook in de metallurgie viel de werkgelegenheid fors terug, ondanks de
eerdere  omvangrijke herstructureringen.

De nieuwe arbeidsorganisatie, waarbij in toenemende mate beroep wordt gedaan op
onderaanneming en uitzendarbeid, verklaart deels de forse groei van branches zoals de zakelijke
dienstverlening (met inbegrip van de uitzendarbeid), de informatica en de logistieke
dienstverlening. Het belang van dit proces werd in 2003 door de Nationale Bank van België20

onderzocht in het kader van een raming van de importantie van de automobielassemblage-
activiteit in België. Rekening houdend met het belang van de onderaannemingen in deze branche,
vertegenwoordigden de indirect met deze activiteit verband houdende banen meer dan het
dubbele van de banen die bij de automobielconstructeurs zelf werden opgetekend. Volgens deze
studie  werden  in  2001  aldus  26.500  directe  banen  en  tussen  52.000  en  61.000  indirecte  banen
geregistreerd, hetzij een totaal van circa 80.000 werkenden.

De huidige recessie verscherpt de concurrentie tussen de ondernemingen op een krimpende markt.
De gevolgen hiervan inzake werkgelegenheid zijn nu reeds merkbaar, zoals toegelicht in het
voorgaande hoofdstuk.

Uit de micro-economische informatie met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid en de
aankondiging van herstructureringsplannen blijkt overigens duidelijk dat de industriële
ondernemingen, onder meer in de fabricage van auto's en de metallurgie, opnieuw het eerst
geraakt werden. De financiële instellingen, die zich in het oog van de crisis bevonden en waarvoor

20 F. Coppens en G. van Gastel (2003), "De autonijverheid in België: Het belang van het toeleveringsnetwerk rond
de assemblage van personenauto's ", Working paper n° 38.
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reeds reddingsplannen ten uitvoer werden gelegd, zullen ook niet ontsnappen aan verdere
rationaliseringen in het kader van herstructureringen die al dan niet verband houden met fusies of
overnames.

In de branches die "afgeschermd" heten te zijn van de internationale concurrentie maar toch
conjunctuurgevoelig zijn, zoals de handel of de bouwnijverheid, zouden banen kunnen sneuvelen
als het vertrouwen en de gezinsinkomens aanhoudend zouden worden getroffen door de
toenemende werkloosheid, en als de kredietverleningsvoorwaarden van de banken te restrictief
zouden worden.

Daarnaast zijn heel wat ondernemingen, onder meer in de diensten, rechtstreeks afhankelijk van de
activiteit van opdrachtgevers in de industrie, en mag het risico van een domino-effect derhalve niet
worden onderschat.

4. WERKZOEKENDEN

Volgens de ramingen van het FPB zou de beroepsbevolking in 2008 met 39.000 eenheden zijn
toegenomen. Deze stijging viel lager uit dan die van de werkgelegenheid, zodat de daling van het
aantal werkzoekenden21 zich verder zette, namelijk met 26.000 eenheden. Zo werden over deze
periode ongeveer 500.000 niet-werkende werkzoekenden geteld. In 2009 zou hun aantal met
gemiddeld 67.000 eenheden toenemen. De geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die in 2008 tot
7,1 pct. was afgenomen, tegen 7,5 pct. tijdens het voorgaande jaar, zou opnieuw stijgen, tot 8,2 pct.

Grafiek 21 - Verloop van de werkloosheid1

(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, veranderingen
 t.o.v. het voorgaande kwartaal, tenzij anders vermeld)

Bron: FPB.
1 Raming voor 2009.

21 Exclusief de oudere werklozen.
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Het door het FPB gehanteerde werkloosheidsconcept omvat de groep van de niet-werkzoekende
oudere werklozen. Doordat deze categorie wordt opgeteld bij de niet-werkende werkzoekenden,
telt het FPB ongeveer 600.000 werklozen in 2008 en meer dan 660.000 in 2009. Het zogenaamde
stelsel van "oudere werklozen" is een vervroegde-uittredingsregeling. De leeftijd waarop een
beroep kan worden gedaan op dit statuut werd opgetrokken en bedraagt sedert 2004 58 jaar, met
enkele uitzonderingen op basis van de loopbaanduur. Die verandering verklaart ten dele waarom
deze groep van werklozen sedert enkele jaren voortdurend kleiner wordt. Voor 2009 voorziet het
Planbureau een verdere daling van het aantal oudere werklozen, zij het in geringere mate dan
tijdens de voorgaande jaren; hun aantal zou dit jaar afnemen tot minder dan 100.000.

In 2009 zullen er naar raming 5.800 voltijds bruggepensioneerden bijkomen; deze personen hebben
de arbeidsmarkt verlaten en worden als inactief beschouwd. Hoewel hun aantal de afgelopen jaren
voortdurend is toegenomen, is het in verhouding tot de bevolking van 50 tot 64 jaar tussen 2003 en
2009 teruggelopen van 6 tot 5,8 pct. Deze kentering houdt verband met de reeks van maatregelen
die werden genomen om de toegang tot deze vervroegde-uittredingsregelingen te beperken.

Tabel 13 - Oudere werklozen en brugpensioenen
(duizenden begunstigden van 50 tot 64 jaar, jaargemiddelden)

Oudere werklozen vrijgesteld van de
verplichting werk te zoeken

Conventionele voltijdse
brugpensioenen

2003 146,4 107,9
2004 136,9 109,9
2005 125,7 109,0
2006 116,2 111,1
2007 107,9 113,6
2008 100,8 115,3

2009 r 98,1 121,1

Bron: FPB.

5. RISICO'S TEN AANZIEN VAN DE PROJECTIES

De toelichtingen en gegevens hierboven berusten voornamelijk op de resultaten van de macro-
economische projecties die in februari door het Planbureau in het kader van de economische
begroting 2009 zijn opgesteld.

Zoals bij elke voorspelling, omvatten diverse factoren risico's ten aanzien van de onderliggende
hypotheses. Meer nog dan gewoonlijk, moeten de voorgestelde waarden veeleer als indicatief voor
de te verwachten ontwikkeling worden beschouwd dan wel als een exacte voorspelling. Ze
vormen immers een synthese van alle op het ogenblik van hun productie beschikbare gegevens, in
een evenwel sterk veranderende en onzekere omgeving.

Na  de  afronding  van  de  projectie-oefening  van  het  FPB  heeft  het  INR,  op  11  maart  ll.,  nieuwe
ramingen gepubliceerd inzake de activiteit en de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2008.
Hieruit blijkt dat, alhoewel de ontwikkeling van de werkgelegenheid over het algemeen gelijkloopt
met de raming van het Planbureau - met name een nulgroei op kwartaalbasis, tegenover +0,1 pct.
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volgens het FPB -, de activiteitsvertraging aan het eind van vorig jaar neerwaarts werd herzien
door het INR, nl. van 1,3 pct. tot 1,7 pct.

Overigens verwacht het Internationaal Muntfonds in zijn op 10 maart gepubliceerde verslag over
België dat het bbp naar volume in 2009 met 2,5 pct. zou krimpen, tegen met 1,9 pct. volgens het
Federaal Planbureau. Het verschil tussen de beide projecties wordt onder andere verklaard door de
verslechtering van de economische situatie bij de voornaamste handelspartners van België.

Het is duidelijk dat de risicobalans momenteel eerder overslaat in de richting van een verdere
verslechtering van de activiteit en de arbeidsmarktsituatie in 2009.
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Hoofdstuk III

De in het kader van de herstelplannen
genomen maatregelen ter bevordering van de

werkgelegenheid

III.
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EXECUTIVE SUMMARY

De economische en financiële crisis is een wereldwijde crisis. Het eurogebied en de gehele
Europese Unie bevinden zich in een recessie. Gelet op de omvang en de oorzaken ervan, worden in
de meeste van de landen maatregelen van het keynesiaanse type genomen.

Werkgelegenheidsverschuivingen zijn inherent aan de dynamiek van de arbeidsmarkt, maar het is
zaak ervoor te zorgen dat het banenverlies dat onvermijdelijk is in een context van economische
recessie niet leidt tot structurele werkloosheid of een langdurige verwijdering van de arbeidsmarkt
voor de meest kwetsbaren (laaggeschoolden, jongeren, ouderen en allochtonen). Daarom is
overheidsingrijpen in deze context aangewezen.

Coördinatie op Europees niveau en timing van de maatregelen

In elke open economie zal een gedeelte van de stimulerende maatregelen weglekken naar
buitenlandse economieën, via de stijging van de invoer. Zo is het effect van de verhoging van de
overheidsuitgaven, of van de vermindering van de belastingen, op de economische groei
(multiplicatoreffect) minder sterk voor de economie die de herstelmaatregelen neemt en genereert
het externe effecten, die de vraag gericht aan de handelspartners van dit land doen toenemen. Bij
het opstellen van de herstelplannen is het dan ook zaak het begrotingsbeleid van de staten beter te
coördineren.

De timing van de maatregelen is cruciaal. Wanneer de oorzaak van een conjunctuuromslag een
aanzienlijke, maar tijdelijke daling van de geaggregeerde vraag is, moeten adequate maatregelen
"de regel van de 3 t’s" respecteren, en dus timely, temporary and targeted zijn, met andere woorden
onmiddellijk resultaat opleveren, tijdelijk en doelgericht zijn.

De efficiëntie van budgettaire stimuleringsmaatregelen hangt af van de wijze waarop ze worden
ingepast in een geloofwaardige en houdbare strategie. De economische partijen moeten worden
gerustgesteld dat de overheidstekorten tijdelijk zullen zijn en geen aanleiding zullen geven tot een
significante verhoging van toekomstige belastingen of tot een onvermogen van de overheid om het
hoofd te bieden aan de kosten die gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking, anders zullen
de begrotingsimpulsen alleen maar het particuliere sparen in de hand werken. In Europa biedt het
stabiliteits- en groeipact hiervoor het geschikte kader.

De Europese Raad heeft een op Europees niveau gecoördineerd herstelplan goedgekeurd, dat
voorziet  in  een  begrotingsimpuls  van  1,5  pct.  van  het  EU-bbp,  waarvan  1,2  pct.  ten  laste  van  de
lidstaten, teneinde de vraag te stimuleren.

Een beperkt budgettair kader

Het respecteren van het stabiliteits- en groeipact veronderstelt niettemin dat elke lidstaat aan de
gecoördineerde actie deelneemt in verhouding tot de effectieve situatie van de overheidsfinanciën.
In België is de bewegingsruimte dan ook beperkt.
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De types van maatregelen inzake werkgelegenheidssteun in de herstelplannen

De in de herstelplannen opgenomen maatregelen inzake werkgelegenheidssteun kunnen in drie
types worden opgedeeld: ten eerste de maatregelen om de arbeidskosten te verlichten, ten tweede
de maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag, die zowel de directe maatregelen
ten voordele van de gezinnen omvatten als de maatregelen om de overheids- en particuliere
investeringen te ondersteunen, en ten slotte de specifieke bepalingen inzake het functioneren van
de arbeidsmarkt.

Het Belgische herstelplan

Het federale herstelplan bevat zowel maatregelen om de arbeidskosten te verlichten, die samen
met de sociale partners werden voorgesteld, maatregelen om de geaggregeerde vraag te
ondersteunen - ten voordele van de gezinnen, met name de werkzoekenden, en om de overheids-
en particuliere investeringen te ondersteunen, in het bijzonder in de sterk arbeidsintensieve
bedrijfstakken - als specifieke maatregelen voor de arbeidsmarkt, onder meer de best mogelijke
begeleiding door de werkgelegenheidsdiensten.

Dit federale plan wordt aangevuld door de gewestelijke herstelplannen, die onder meer
steunmaatregelen bevatten ten behoeve van investeringen in vervoersinfrastructuur, scholen,
innoverende ondernemingen en aan duurzame ontwikkeling verbonden beroepen. Ook de
tijdelijke werklozen kunnen momenteel beroep doen op de door de regionale
werkgelegenheidsdiensten georganiseerde begeleidingsprogramma's en opleidingsplannen. In
Vlaanderen werden de begeleiding van en de tewerkstellingspremie voor oudere werknemers
versterkt; tevens zal er een overbruggingspremie worden toegekend aan de werknemers van
ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering die, om ontslagen te vermijden, aanvaarden
hun arbeidstijd te verminderen met loonverlies.

Alhoewel de verhouding tussen structurele en tijdelijke maatregelen in het Belgische herstelplan
ongeveer 50 pct.-50 pct. beloopt in 2009, vertegenwoordigen de structurele maatregelen in 2010
meer dan 90 pct. van de budgettaire kost. Deze permanente kost zal in de toekomst aanleiding
geven tot een overheidsdeficit; de terugdringing ervan houdt voor de komende jaren
onvermijdelijk bijkomende saneringsinspanningen in.

Volgens de Europese Commissie vertegenwoordigt de budgettaire kost van deze herstelplannen
0,4 pct. bbp in 2009. De maatregelen die reeds bij de initiële opstelling van de begroting voor 2009
werden genomen, zoals de verhoging van de sociale uitkeringen en van de beroepskosten, werden
in deze raming niet opgenomen. Indien deze maatregelen toch in rekening worden gebracht,
betreffen alle herstelplannen samen 0,9 pct. bbp.

Buitenlandse herstelplannen

Dit hoofdstuk beschrijft de momenteel beschikbare gegevens inzake de maatregelen die genomen
werden bij onze voornaamste handelspartners en in andere, op economisch en sociaal vlak meest
met België vergelijkbare, landen van de EU27.
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De Scandinavische landen beschikken over de nodige budgettaire ruimte om specifieke
herstelmaatregelen te nemen, maar verkiezen de voortzetting van het bestaande beleid. Dit is ook
het geval voor de arbeidsmarkt, waar zij de verhoging van de activiteitsgraad beogen. De
beschikbare middelen werden voornamelijk aangewend om de fiscale druk op arbeid en de
ondernemingsbelastingen te verminderen. Deze maatregelen, die bij de conjunctuurvertraging op
korte termijn steun verlenen, hebben op lange termijn eveneens een gunstige invloed op het
arbeidsaanbod. In overeenstemming met de ruime budgettaire marges in die landen,
vertegenwoordigen de herstelplannen volgens de ramingenen van de Commissie respectievelijk
1,3 en 1,2 pct. bbp in Zweden en Finland.

Volgens de overheid in het Verenigd Koninkrijk is de crisis niet te wijten aan een gebrek in de
werking van de arbeidsmarkt en dienen daar dus geen specifieke maatregelen te worden genomen,
gelet op de grote flexibiliteit van de markt in deze landen. Enkel inzake professionele herplaatsing,
onder meer via opleiding, werden maatregelen getroffen, zodat de werknemers uit de meest
getroffen bedrijfstakken naar andere bedrijfstakken kunnen overstappen. De voornaamste
maatregel van het plan is de tijdelijke vermindering van het btw-tarief, enkel in 2009, om de
activiteit te ondersteunen. De EC becijfert het plan in totaal op 1,4 pct. bbp.

In Nederland wordt ondernemingen waarvan de activiteit sterk afneemt de mogelijkheid geboden
beroep te doen op een gesubsidieerd systeem van arbeidsduurvermindering, om de vernietiging
van arbeidsplaatsen te vermijden. Om de plaatsing van werkzoekenden en met ontslag bedreigde
werknemers te vergemakkelijken, worden tevens een dertigtal mobiliteitscentra opgericht, waarin
alle arbeidsmarktactoren op dezelfde plaats worden samengebracht. Het actuele Nederlandse
herstelplan wordt door de Commissie in totaal op 0,5 pct. bbp becijferd.

Vanuit een coöperatieve budgettaire optiek en gelet op de sterker dan verwachte verslechtering
van de economische groei, heeft Duitsland een omvangrijk herstelplan uitgewerkt, dat 1,5 pct. bbp
beloopt in 2009 en 1,9 pct. in 2010. Naast overheidsinvesteringen in infrastructuur, onder meer in
bouwwerken, vervoer en breedbandinternet, waarvan de effecten worden gespreid in de tijd,
omvat het plan eveneens korte-termijnmaatregelen ter ondersteuning van ondernemingen en
huishoudens, met name via belastingverminderingen en verlagingen van de sociale bijdragen. De
impact ervan op het budget van de sociale zekerheid wordt gecompenseerd door subsidies van de
federale overheid. Het federale arbeidsagentschap wordt eveneens versterkt, aangezien zowat
6.000 nieuwe personeelsleden zullen worden aangeworven om de arbeidsbemiddeling en de
begeleiding van werkzoekenden vlotter te laten verlopen.

In Frankrijk berust het herstelplan vooral op overheidsinvesteringen in infrastructuur en de creatie
van gesubsidieerde jobs. De hervorming van de werkloosheidsverzekering, met de fusie van de
begeleidingsdiensten en de instanties die verantwoordelijk zijn voor de betaling van de
uitkeringen, zodat de werkzoekende aan één loket terecht kan, werd reeds bekrachtigd door de
sociale partners. Volgens de EC zou het geheel van deze budgettaire herstelmaatregelen 0,8 pct.
bbp vertegenwoordigen.

Spanje, dat de afgelopen veertien jaar een aanzienlijke en gestage economische groei liet
optekenen, grotendeels dankzij investeringen in woningen, werd vroeger dan andere landen met
de conjunctuuromslag geconfronteerd. Er werden derhalve maatregelen genomen ter
ondersteuning van de geaggregeerde vraag, vooral ten voordele van personen die moeilijkheden
ondervinden om hun hypothecaire lening terug te betalen. Bovendien kampt het land met
banenverlies in de bouwnijverheid, een bedrijfstak die in belangrijke mate laaggeschoolde en
allochtone werknemers tewerkstelt. Volgens de ramingen van de Commissie beloopt de
budgettaire kost van de herstelmaatregelen 2,3 pct. bbp; het gaat voornamelijk om steun aan
ondernemingen en overheidsinvesteringen.
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Verscheidene landen, waaronder België, hebben de modaliteiten voor de toepassing van tijdelijke
werkloosheid uitgebreid en de vervangingsratio’s van dit systeem verhoogd. Ook de maatregelen
die ondernemingen toelaten de arbeidstijd van hun werknemers te verminderen (Duitsland,
Nederland) hebben hetzelfde doel, namelijk te vermijden dat zij genoodzaakt zouden zijn over te
gaan tot ontslagen.

In de Verenigde Staten werd in februari 2009 de "American Recovery and Reinvestment Act"
goedgekeurd, voor een bedrag van 787 miljard dollar, verspreid over twee jaar. In totaal
vertegenwoordigt dit herstelplan 5,4 pct. van het bbp. Het plan beoogt de creatie of het behoud van
3 à 4 miljoen banen mogelijk te maken, waarvan 90 pct. in de particuliere sector. Het plan is er heel
omvangrijk doordat de automatische stabilisatoren er een veel geringere rol spelen dan in Europa,
waar hun belang op ongeveer 1,7 pct. van het bbp wordt geraamd, dit is een omvang die
vergelijkbaar is met de impact van het Europese herstelplan.
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INLEIDING

De economische en financiële crisis is een wereldwijde crisis. Het eurogebied en de gehele
Europese Unie bevinden zich in een recessie. Er bestaat een relatieve consensus zowel over de
omvang van de crisis als over de "Keynesiaanse" aard ervan, waardoor derhalve maatregelen in die
geest geboden zijn22.

Teneinde de gevolgen van de financiële crisis voor de reële economie te beperken, hebben de
meeste landen herstelplannen uitgewerkt. Naast de maatregelen ter ondersteuning van de activiteit
en de werkgelegenheid, speelt ook het beleid inzake sociale bescherming en integratie een rol.

In dit deel belichten we, na de presentatie van een typologie van de maatregelen ter ondersteuning
van de werkgelegenheid in de herstelplannen, achtereenvolgens het Europees kader, de
herstelplannen in België en de thans beschikbare gegevens over de bij onze voornaamste
handelspartners en in andere, op economisch en sociaal vlak meest met België vergelijkbare23,
landen van de EU27 genomen maatregelen.

1. TYPOLOGIE VAN DE MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN DE

WERKGELEGENHEID

1.1. MAATREGELEN TER VERLICHTING VAN DE ARBEIDSKOSTEN

- maatregelen die aanzetten tot loonmatiging;
- verlagingen van de sociale bijdragen;
- overige:
 • uitbreiding van de aanwendingsmodaliteiten van tijdelijke werkloosheid;
 • sommige maatregelen tot verlichting van bepalingen van het arbeidsrecht (zie verder).

1.2. MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN DE GEAGGREGEERDE VRAAG/KOOPKRACHT

- creatie van gesubsidieerde jobs;
- werkgelegenheidspremies, subsidies bij aanwervingen;
- uitbreiding van de aanwendingsmodaliteiten van tijdelijke werkloosheid en aanpassing van de
 prestaties

Als gevolg van de economische crisis en van de tijdelijke daling van de bestellingen die ze
teweegbrengt voor de ondernemingen, zullen de laatstgenoemde door een tekort aan werk
wegens economische redenen meer een beroep doen op tijdelijke werkloosheid voor hun
personeel. Die maatregelen beogen het door de werknemers tijdens de periode van tijdelijke
werkloosheid geleden inkomensverlies te compenseren, teneinde hun koopkracht en de
binnenlandse consumptie te ondersteunen.

- wijzigingen van de fiscaliteit en de parafiscaliteit om werken aantrekkelijker te maken;
- voorwaardelijke verhoging van de werkloosheidsuitkeringen.

22  "Nous sommes en présence d'une crise d'une amplitude exceptionnelle, dont la principale composante est
un effondrement de la demande. (...) Il est impératif de juguler cette perte de confiance, de relancer et, si
nécessaire, de remplacer la demande privée, si l'on veut éviter que la récession ne se transforme en Grande
Dépression", cf. Blanchard et al. (2008).

23 In Denemarken is, volgens de op 5 maart 2009 bij de diensten van de Europese Commissie beschikbare
gegevens, geen enkele specifieke arbeidsmarktmaatregel getroffen. Dit land wordt derhalve niet
onderzocht in dit advies.
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1.3. MAATREGELEN OM DE ARBEIDSMARKTHERVORMINGEN TE VERSNELLEN, IN HET BIJZONDER OM

DE OVERGANG VAN WERKLOOSHEID NAAR WERK TE VERBETEREN

- beheer van de werkloosheidsverzekering: de werkloosheidsverzekering meer als stimulans
laten dienen om werk te zoeken en de ter beschikking van de diensten voor
arbeidsbemiddeling gestelde middelen optrekken;

- beroepsopleiding: de beroepsopleidingen opvoeren, teneinde vraag en aanbod beter op elkaar
af te stemmen en ontslagen te voorkomen;

- sommige bepalingen van het arbeidsrecht herzien om de beroepsmobiliteit te verhogen, met
name:
• maatregelen met betrekking tot de uitzendkantoren;
• maatregelen m.b.t. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur (onder meer de
opeenvolging van contracten).

1.4. BEHOEFTE AAN COÖRDINATIE VAN DE BUDGETTAIRE STIMULERINGSMAATREGELEN VAN DE
STATEN

De groeitheorie toont aan dat de economische groei gevoelig is voor budgettaire
stimuleringsmaatregelen. De multiplicator geeft aan in welke mate de economische groei verandert
bij een wijziging van de overheidsuitgaven of van de belastingen.

Budgettaire stimuli komen via een stijging van de invoer gedeeltelijk ten goede aan buitenlandse
economieën. De multiplicator is in een open economie minder krachtig voor de economie die de
stimulerende maatregelen neemt en genereert bovendien externe effecten, die de aan de
handelspartners van dit land gerichte vraag doen toenemen.

Om die twee redenen verdient het aanbeveling het begrotingsbeleid van de verschillende staten op
elkaar af te stemmen, aangezien, enerzijds, het binnenlandse effect van de budgettaire stimuli
groter is als het land dat de maatregelen neemt dat niet als enige doet en, anderzijds, het omwille
van de externe effecten van het beleid van een staat gerechtvaardigd is dat deze staat rekening
houdt met de situatie van de handelspartners of dat deze laatste in staat zijn er rekening mee te
houden.

Over het algemeen hangt de efficiëntie van budgettaire stimuleringsmaatregelen af van de wijze
waarop ze worden ingepast in een geloofwaardige en houdbare strategie. De economische partijen
moeten worden gerustgesteld dat de overheidstekorten tijdelijk zullen zijn en geen aanleiding
zullen geven tot een significante verhoging van toekomstige belastingen of tot een onvermogen
van de overheid om het hoofd te bieden aan de kosten die gepaard gaan met de vergrijzing van de
bevolking, anders zullen de begrotingsimpulsen alleen maar het particuliere sparen in de hand
werken, wat hun impact op de geaggregeerde vraag evenzeer vermindert.

In Europa biedt het stabiliteits- en groeipact hiervoor het geschikte kader. Het veronderstelt dat
elke lidstaat volgens zijn eigen uitgangspositie aan de gecoördineerde actie deelneemt. Terwijl
sommige, bijvoorbeeld Finland, hun middellangetermijndoelstelling hebben bereikt en zodoende
opnieuw het vermogen hebben verworven voor een significanter anticyclisch ingrijpen, zijn er vele
landen, zoals België, die de hoogconjunctuur van de afgelopen jaren onvoldoende hebben benut
om hun overheidsfinanciën structureel te verbeteren, waardoor hun manoeuvreerruimte in de
huidige moeilijke omstandigheden beperkt blijft.
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2. HET EUROPESE KADER

De landen van de EU hebben het stabiliteits- en groeipact aangenomen als instrument om hun
nationaal begrotingsbeleid te coördineren en buitensporige begrotingstekorten te voorkomen. In
die context verplicht de Commissie de lidstaten het onderdeel begroting van hun herstelplannen in
de hand te houden en de effecten van die plannen te coördineren. Hier beperken we ons tot het
onderzoek van de onderdelen die betrekking hebben op de werkgelegenheid.

Op 26 november 2008 kondigde de Europese Commissie een Europees economisch herstelplan
aan. De Europese Raad keurde dat plan op 11 en 12 december 2008 goed. Het berust op twee
hoofdpijlers:

- de eerste pijler bestaat erin de vraag te stimuleren en het vertrouwen te herstellen, dankzij een
onmiddellijke budgettaire impuls van de lidstaten en de EU ten belope van 200 miljard euro
(1,5 pct. bbp), met inachtneming van het stabiliteits- en groeipact;

- de tweede pijler berust op de noodzaak om het korte-termijnoptreden zodanig te sturen dat het
concurrentievermogen van Europa op de lange termijn wordt versterkt, met name door de
prioritaire investeringen te bevorderen, te weten de duurzame ontwikkeling en de innovatie.

Wat de werkgelegenheid betreft, stelt de Commissie de lidstaten voor:
-  de activeringsplannen te versterken, met name voor laaggeschoolden;
-  de bestaande programma's te heroriënteren naar de kwetsbaarste groepen;
-  de follow-up van de overeenstemming tussen aanbod van en vraag naar arbeidskrachten te
verbeteren.

Een communautaire financiering van die maatregelen zal mogelijk zijn via het Europees Sociaal
Fonds tot een begrotingsbedrag van 1,8 miljard euro. De Europese Raad stelt in zijn conclusies "zijn
steun te verlenen aan het idee dat het Europees Sociaal Fonds snel extra maatregelen treft ter
ondersteuning van de werkgelegenheid, met name ten behoeve van de meest kwetsbare lagen van
de bevolking, waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar de kleinste ondernemingen door het
beperken van de niet-salariële arbeidskosten".

De Commissie stelt bovendien voor de regels van het Europees Fonds voor aanpassing aan de
globalisering te herzien, zodat dit fonds sneller in sleutelsectoren kan interveniëren ofwel om de
opleiding en arbeidsbemiddeling van ontslagen werknemers te cofinancieren, ofwel om
geschoolde  arbeidskrachten op de arbeidsmarkt te houden, omdat die nodig zullen zijn zodra de
economie weer begint aan te trekken.

De Commissie wil de lidstaten eveneens ertoe aanzetten de sociale lasten van werkgevers op de
laagste inkomens te verlichten en pleit daartoe met name voor maatregelen van het type
dienstencheques: "De lidstaten dienen ook de invoering te overwegen van innovatieve oplossingen
(bv. dienstencheques voor huishoudelijke taken en kinderopvang en tijdelijke subsidies voor het in
dienst nemen van werknemers die tot kwetsbare groepen behoren), waarmee in bepaalde delen
van de Unie reeds goede eerste ervaringen zijn opgedaan". Het in België opgezette systeem van de
dienstencheques is daarvan een goed voorbeeld.

De Europese Raad heeft in maart 2009 een amendement goedgekeurd op de btw-richtlijn om de
verlaagde btw-tarieven voor zeer arbeidsintensieve diensten permanent te maken. In zijn
conclusies stelt de Raad "zijn steun te verlenen aan het idee dat de lidstaten die dat wensen, in
bepaalde sectoren verlaagde btw-tarieven kunnen toepassen.
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Zowel de politieke als de financiële middelen van de Europese Unie blijven evenwel beperkt en
zijn niet te vergelijken met de middelen van een Staat24. Voorts is er geen door de Commissie of de
Europese Raad gecoördineerde belastingverlaging mogelijk, want dat is een nationale
bevoegdheid; zulks is evenmin het geval met subsidies aan ondernemingen of programma's van
grote werken, waartoe op dat beleidsniveau besloten wordt. Bijgevolg verdient het aanbeveling
veeleer te spreken over een op Europees niveau gecoördineerd herstelplan dan over een Europees
herstelplan. De begrotingsimpuls ten laste van de EU-begroting blijft dan ook beperkt tot 0,3 pct.
bbp.

3. HET BELGISCHE HERSTELPLAN

3.1. OP FEDERAAL NIVEAU

Aangezien de oorzaak van de huidige economische crisis van financiële aard is, heeft de federale
overheid in eerste instantie urgentiemaatregelen genomen ter stabilisering van het financiële
systeem. Het betreft meer bepaald het herkapitaliseren van de grote financiële instellingen, de
staatswaarborg voor interbancaire financiering en het optrekken tot 100.000 euro van de garantie
voor deposito's en vergelijkbare producten.

In het kader van het op 11 december 2008 aangekondigde herstelplan, heeft de federale overheid
samen met de regionale overheden en de sociale partners drie pakketten van maatregelen
uitgewerkt: vooreerst zuurstof verschaffen aan de ondernemingen, ten tweede werkgelegenheid
verzekeren en de koopkracht versterken en, ten slotte, investeren in groei en duurzame
ontwikkeling.

In wat volgt, wordt een overzicht gegeven van de maatregelen inzake werkgelegenheid en de
versterking van de koopkracht. De meest belangrijke is het verminderen van het btw-tarief van 21
naar  6  pct.  op  de  eerste  schijf  van  50.000  euro  voor  de  bouw  van  woonhuizen.  Deze  btw-
tariefvermindering is tevens van toepassing op de publieke sociale woningbouw. De federale
overheid zal eveneens de geplande investeringen versnellen en ongeveer 19 miljoen euro extra
investeren in projecten die de duurzame ontwikkeling van de economie bevorderen.

3.1.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

De arbeidskosten zullen in 2009 en 2010 sterk worden verminderd. De algemene extra
lastenverlaging op arbeid zal in 2009 455 miljoen bedragen en in 2010 1.056 miljoen. Die verlaging
zal het resultaat zijn, enerzijds, van een algemene lastenverlaging in termen van een uitbreiding
van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing en, anderzijds, van de lastenverlagingen voor nacht-
en ploegenarbeid en een verdubbeling van het maximale aantal overuren.

Er zal een algemene lastenverlaging worden toegepast om de opgelopen loonhandicap goed te
maken. De bestaande vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing van 0,25 pct. van het brutoloon zal
worden opgetrokken tot 0,75 pct. in 2009 en tot 1 pct. in 2010. Die maatregel zal in 2009 233 miljoen
euro kosten en in 2010 590 miljoen euro.

24   De Europese Unie is er met name niet toe gemachtigd leningen aan te gaan om haar lopende uitgaven te
dekken.
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De regering zal de in het centraal akkoord gemaakte afspraken met betrekking tot de
lastenverlagingen voor nacht- en ploegenarbeid uitvoeren en het evenwicht herstellen inzake de
herverdeling van de sociale lasten tussen grote en kleine ondernemingen:
- het vrijstellingspercentage inzake bedrijfsvoorheffing, dat thans 10,7 pct. bedraagt, zal in twee

fasen worden opgetrokken tot 15,6 pct. in 2010;
- het plafond voor de vrijstelling voor overuren zal over dezelfde termijn worden verdubbeld

tot 130 in plaats van 65 uur per kalenderjaar, zoals thans het geval is;
- in het kader van de regeling “herverdeling van de sociale lasten” genieten kleinere

ondernemingen een forfaitaire bijdragevermindering en betalen grotere ondernemingen een
compenserende bijdrage van 1,55 pct. op het gedeelte van de bijdragen dat 26.028,82 euro per
kwartaal overschrijdt. De totale opbrengst van deze bijdrage moet in principe
overeenstemmen met het totale bedrag aan bijdrageverminderingen die aan kleinere
ondernemingen worden toegekend. De laatste aanpassing aan de regeling dateert echter van
1992. De opbrengsten van de compenserende bijdrage zijn momenteel meer dan 70 miljoen
euro hoger dan de forfaitaire bijdrageverminderingen. De sociale partners stellen voor de
totale opbrengst vanaf 2010 te verminderen door de plafonnering van de compenserende
bijdrage.

De totale kostprijs van die verlagingen zal in 2010 428 miljoen euro bedragen.

De in het kader van de vereenvoudiging van de tewerkstellingsplannen bepaalde structurele
vermindering zou 521 miljoen euro bedragen: het zou niet om een extra uitgave gaan maar om een
herschikking van een gedeelte van de lastenverlagingen die eerder voor de doelgroepen waren
toegekend (zie hierna).

Naast de lastenverlagingen, zal de federale regering de ondernemingen en instellingen die
onderzoekers tewerkstellen de kans geven een groter gedeelte van de bedrijfsvoorheffing te
houden. Voor die maatregel werd een bedrag van 38 miljoen euro uitgetrokken.

Vereenvoudiging van de plannen tot verlaging van de werkgeversbijdragen

Sommige van de hierna vermelde, in het interprofessioneel akkoord (IPA) opgenomen bepalingen,
werden uit de wet tot economisch herstel gehaald, aangezien het Vlaams Parlement een procedure
van belangenconflict heeft ingezet tegen de afschaffing van een groot deel van de
doelgroepverminderingen, meer in het bijzonder die voor ouderen, ten voordele van een
vermindering van de lasten op lage lonen. In samenspraak met de regionale overheden en de
sociale partners bestudeert de regering hoe het best tegemoet kan gekomen worden aan de wens
van de sociale partners om de plannen tot vermindering van de werkgeversbijdragen te
vereenvoudigen.

Thans worden verlagingen van werkgeversbijdragen verleend volgens twee afzonderlijke
mechanismen:

enerzijds een structurele vermindering, die van toepassing is op alle werknemers die onderworpen
zijn aan alle takken van de sociale zekerheid. Die verlaging omvat drie elementen:
- een algemene forfaitaire verlaging (thans van 400 euro) ;
- een component lage lonen, van toepassing op de lonen van minder dan 5.870 euro per kwartaal;
- een component hoge lonen, van toepassing op de lonen van meer dan 12.000 euro per kwartaal;
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anderzijds verlagingen voor de doelgroepen die bijzondere aandacht vergen op de arbeidsmarkt.
Die verlagingen variëren van 400 tot 1.000 euro per kwartaal en gelden voor de jonge werknemers
(volgens diverse regels), de werknemers van 50 jaar of ouder en de langdurig werklozen, om een
arbeidsduurvermindering te vergemakkelijken of voor eerste indienstnemingen in kmo's.

De ingewikkeldheid van die maatregelen, welke complexe toepassingsgebieden vertonen en
berekeningsregels die verschillen van de ene maatregel tot de andere, wettigt een aanzienlijke
vereenvoudiging, zelfs al zouden er specifieke regelingen van relatief beperkte omvang blijven
bestaan.

De vereenvoudiging beoogde de thans beschikbare middelen aan te wenden voor een versterking
van de structurele verlaging van de bijdragen, en in het bijzonder voor de component lage lonen.

Tal van studies tonen immers aan dat de op de lage lonen gerichte verlagingen van de bijdragen
het grootste effect op de werkgelegenheid sorteren. De thans beschikbare middelen voor de
doelgroepen belopen 748 miljoen euro. De sociale partners waren overeengekomen 5/7e van die
middelen aan te wenden voor de structurele verlaging van de bijdragen en maar 2/7e te behouden
voor de maatregelen voor doelgroepen.

-  de structurele verlaging van de bijdragen werd versterkt ten belope van een bedrag van
521 miljoen euro, waarvan 62 pct. voor de lage lonen van minder dan 6.600 euro per kwartaal.
Dankzij  die  versterking,  zouden  de  op  het  niveau  van  het  minimumloon  op  21  jaar  betaalde
bijdragen verminderen van 15,99 pct. tot 12,57 pct.;

-  voorts werd 218 miljoen behouden voor gerichte maatregelen ten gunste van de eerste
indienstnemingen in kmo's (109 miljoen euro), de ondernemingen uit de sociale economie
(SINE-maatregel: 17 miljoen euro), de doorstromingsprogramma's (7 miljoen), de herverdeling
van de arbeidstijd (19 miljoen), de herstructureringen (4 miljoen euro) en de laaggeschoolde
jongeren (26 miljoen);

-  41 miljoen euro dienden voor maatregelen voor de activering van de werkloosheidsuitkeringen,
in het bijzonder voor de werklozen die het verst van de arbeidsmarkt af staan.

Alle andere verlagingen van de werkgeversbijdragen voor doelgroepen zouden worden
opgeheven.

Die vereenvoudiging van de verlagingen voor doelgroepen en de versterking van de structurele
vermindering van de bijdragen zouden op 1 april 2009 in werking treden. Wat de opheffing van de
verlagingen voor doelgroepen betreft, was tot eind 2010 een overgangsstelsel voorzien. De
structurele verlaging van de bijdragen zou geleidelijk worden versterkt, naar gelang van de
begrotingsruimte die uit de hiervoor geschetste operatie resulteerde. Het definitieve stelsel zou
uiterlijk op 1 januari 2011 zijn ingegaan.
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3.1.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

3.1.2.1. Versterking van de koopkracht voor actieven en niet-actieven

Volgens het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners afsloten op 8 december 2008,
kunnen de sectoren bovenop de indexering overeenkomen om in 2009 maximaal 125 euro en in
2010 maximaal 250 euro per werknemer aan extra voordelen toe te kennen. Dit kan gaan om
maaltijdcheques, een verhoging van de sectorale minimumlonen, een groene cheque,
mobiliteitsvergoedingen, de verhoging van de tussenkomst van de werkgever in het openbaar
vervoer, of andere vormen aannemen.

Binnen de welvaartsenveloppen ten belope van 234,2 miljoen in 2009 en 541,4 miljoen euro in 2010
werden de sociale zekerheidsuitkeringen verhoogd.

Bovenop deze welvaartsenveloppen, werd beslist binnen de begroting 2009 tot een verhoging van
de jobkorting (85 miljoen), een verhoging van de pensioenen van werknemers en zelfstandigen
(201,3 miljoen euro in 2010), een verdere uitbreiding van de kortingen op stookolie, gas en
elektriciteit (31,4 miljoen euro) en een verhoging van gezins- en leeftijdstoeslagen (17,6 miljoen
euro). Alle binnen de sector van de sociale zekerheid genomen maatregelen betekenen in 2009
ongeveer 540 miljoen euro en in 2010 op kruissnelheid ongeveer 900 miljoen euro aan rechtstreekse
koopkrachtinjectie.

De indexering van de belastingschalen wordt direct doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing. Dit
zorgt in 2009 voor een injectie van 1,2 miljard euro bij de belastingbetaler.

De federale regering heeft voor de gezinnen met een laag inkomen eveneens een eenmalige korting
van 30 euro op de elektriciteitsfactuur in 2009 toegekend.

Er dient vermeld te worden dat de maatregelen inzake de verhoging van de
socialezekerheidsuitkeringen, het optrekken van de jobkorting, en het indexeren van de
belastingschalen reeds voor het opstellen van het federale herstelplan van december 2008 werden
goedgekeurd en nu vanzelfsprekend behouden blijven.

3.1.2.2. Uitbreiding van de toepassingsvoorwaarden voor tijdelijke werkloosheid en verhoging
van de uitkeringen in dit verband

In België ontvingen de werknemers die tijdelijk werkloos worden een uitkering ten belope van
60 pct. van hun laatste loon voor samenwonenden en van 65 pct. voor alleenstaanden en
gezinshoofden. Het referentieloon was echter beperkt tot een maximumbedrag van 1.906 euro per
maand.

De federale overheid heeft het bedrag van de uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid
vanaf 1 januari 2009 opgetrokken tot 70 pct. van het laatste loon voor samenwonende werknemers
en tot 75 pct. voor alleenstaanden en gezinshoofden. Het loonplafond is met 300 euro verhoogd tot
2.206 euro per maand.

Ook kunnen de uitzendkrachten die werkzaam zijn in een onderneming die onderworpen is aan
het stelsel van tijdelijke werkloosheid, vanaf 1 januari 2009 aanspraak maken op een uitkering om
redenen van tijdelijke werkloosheid.
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3.1.2.3. Verhoging van de werkloosheidsuitkeringen

De volgende maatregelen werden genomen op voorstel van de sociale partners in het kader van
het interprofessioneel akkoord :
- een verhoging van de loonplafonds met 300 euro per maand voor de eerste 6 maanden, en met

150 euro per maand tussen de 7de en 12de maand voor nieuwe intreders (1/1/2009);
-  optrekken van de vervangingsratio van 58 tot 60 pct. van het laatste brutoloon voor

samenwonenden tijdens de eerste periode (1/1/2009);
-  optrekken van 53 tot 55 pct. voor alleenstaanden tijdens de tweede periode (maar niet tijdens de

derde periode, zoals momenteel het geval is voor samenwonenden) (1/5/2009);
-  verhoging van alle minima en forfaits met 2 pct., voor elk van de drie periodes (1/9/2009).

Die maatregelen gaan verder dan louter een koppeling aan de welvaart. Ze hebben onder meer tot
gevolg dat ze een (ietwat) grotere degressiviteit van de uitkeringen volgens de werkloosheidsduur
instellen, hetgeen het stimulerende karakter van het stelsel versterkt.

3.1.2.4. Werkgelegenheidscreatie in de niet-marktsector door middel van de Sociale
Maribelfondsen

In de particuliere niet-marktsector zullen de financiële middelen overeenstemmend met het
optrekken van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, aangewend worden om
arbeidsplaatsen te creëren in de privéziekenhuizen, in de diensten voor hulp aan gezinnen en
ouderen, in de onderwijs- en woondiensten, in de socio-culturele sector, enz.

Hiertoe zullen de dotaties aan de sociale Maribelfondsen verhoogd worden met ongeveer
28 miljoen euro in 2009 en 72 miljoen euro in 2010.

Volgens de ramingen van de regering zouden hierdoor tegen eind 2010 bijna 2.200 voltijdse
arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden; rekening houdend met de mate van deeltijdarbeid in
die sector zou het gaan om werk voor ongeveer 3.500 personen.

3.1.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

Behalve de reeds voorgestelde bepalingen die een positief effect zouden kunnen sorteren op de
overschakeling van werkloosheid naar werkgelegenheid, werden tevens specifieke maatregelen
goedgekeurd.

3.1.3.1. Een betere opvolging in geval van herstructurering

De economische en financiële crisis zal leiden tot een groter aantal herstructureringen bij de
bestaande ondernemingen. De maatregelen waartoe reeds in het generatiepact werd besloten
teneinde de negatieve gevolgen van collectieve ontslagen te beperken, worden nog versterkt en
veralgemeend. In het bijzonder:

- de oprichting van een tewerkstellingscel zal voortaan systematisch verplicht zijn zodra er
sprake is van een collectief ontslag. De tewerkstellingscellen hebben hun nut bewezen in het
kader van herstructureringen, doordat ze de kans op het vinden van een baan verhogen;
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- aan alle werknemers die worden ontslagen in het kader van een herstructurering, zal een
outplacement worden aangeboden, met dien verstande dat dit traject voor personen jonger dan
45 jaar korter en minder intens kan uitvallen dan voor personen ouder dan 45 jaar. De federale
regering zal die outplacementkosten voor haar rekening nemen;

- de toegang tot de tewerkstellingscellen en tot outplacement zal worden uitgebreid tot tijdelijke
werknemers en uitzendkrachten met een anciënniteit van tenminste één jaar.

De logistieke ondersteuning aan ondernemingen in herstructurering zal worden verbeterd door
een informatieportaal in het leven te roepen, waarin alle regelgevingen en procedures zullen
worden opgenomen die van toepassing zijn inzake herstructurering, zowel op federaal als op
gewestelijk niveau. Daarnaast zal een specifieke dienst binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal overleg worden opgericht.

3.1.3.2. Een betere begeleiding voor de werkzoekenden die het meest zijn vervreemd van de
arbeidsmarkt

Het saldo van 41 miljoen euro, afkomstig van de reallocatie van het begrotingspakket dat voorheen
was bestemd voor de lastenverlagingen ten behoeve van bepaalde doelgroepen, zal worden
beschikbaar gesteld voor het activeringsbeleid van de werkloosheidsuitkeringen om de moeilijkst
in te zetten werklozen (langdurige werklozen, oudere werklozen en werklozen met een handicap)
aan een baan te helpen.

3.2. OP GEWESTELIJK NIVEAU

3.2.1. Brussels Gewest

De Brusselse regering heeft geen specifieke herstelmaatregelen genomen inzake werkgelegenheid.

3.2.2. Vlaams Gewest

De Vlaamse regering heeft een reeks maatregelen genomen in het kader van een gewestelijk
herstelplan, voor een bedrag van 842 miljoen euro. Er is voorzien in extra begrotingsruimte voor
2009, mocht dit noodzakelijk blijken.

Het gewestelijke herstelplan omvat drie luiken: financieringssteun voor de ondernemingen,
investeringen in infrastructuur en versterking van het arbeidsmarktbeleid.

3.2.2.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

De tewerkstellingspremie 50+ voor oudere werknemers wordt uitgebreid. Sinds 2006 kunnen de
in Vlaanderen gevestigde werkgevers die een werkzoekende vijftigplusser aanwerven op basis van
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, gedurende een periode van één jaar een korting
gaande van 400 tot 1.000 euro per maand ontvangen, afhankelijk van het niveau van het brutoloon.
In het kader van het herstelplan werd het bedrag van de premie opgetrokken : afhankelijk van het
bezoldigingsniveau bedraagt het bedrag voortaan 400 tot 1.500 euro per maand.
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3.2.2.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

Financieringssteun voor de ondernemingen en stimulering van innovatie

Om de kleine en middelgrote ondernemingen aan een bankkrediet te helpen, kunnen de
ondernemingen een beroep doen op een gewestelijk waarborgstelsel. In het kader van het
herstelplan worden de aan dit stelsel toegekende middelen met 60 miljoen euro verhoogd, tot een
totaal bedrag van 300 miljoen euro.

De investeringsprojecten op het gebied van innovatie worden aangemoedigd door de uitbreiding
van de cofinanciering door de Participatiemaatschappij Vlaanderen, die kan oplopen tot
2,5 miljoen per jaar en per onderneming. Tevens wordt de terbeschikkingstelling van risicokapitaal
via het Vlaams Innovatiefonds versterkt. De grote ondernemingen kunnen eveneens een
cofinanciering voor hun investeringen in R&D verkrijgen via het XL-fonds, waarvan de middelen
worden verhoogd met 250 miljoen euro.

Compensatie van het inkomensverlies als gevolg van een arbeidstijdvermindering

De Vlaamse regering heeft besloten een overbruggingspremie toe te kennen aan werknemers van
ondernemingen die economische moeilijkheden ondervinden. De premie compenseert een deel
van het loon van de werknemers van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering die,
om ontslagen te vermijden, aanvaarden hun arbeidstijd te verminderen met loonverlies. Daartoe
zal een budget van 15 miljoen euro worden vrijgemaakt. De premie wordt toegekend voor een
maximale periode van zes maanden, maar deze periode kan vervolgens worden verlengd tot
maximaal twaalf maanden.

Versnelling van de grote infrastructuurwerken

De Vlaamse regering heeft besloten de investeringen in infrastructuur te versnellen en uit te
breiden op het gebied van waterbeheer, transport - onder meer door de installatie van
geluidswallen - en innovatie.

In samenwerking met de particuliere sector heeft de regering, naast het gewestelijke herstelplan,
ook  de  bouw  van  211  nieuwe  scholen  in  Vlaanderen  aangekondigd  tegen  2013.  Dit  project  zou,
gedurende de vier jaar die nodig zijn voor de volledige realisatie ervan, werk bieden aan circa
5.000 personen.
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3.2.2.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

Het begeleidingsprogramma voor werklozen van de VDAB zal nog worden verbeterd, in het
verlengde van het succes van de preventieve aanpak van de jongerenwerkloosheid (het
veralgemeende Jeugdwerkplan) en van het aangepaste opvolgingsprogramma voor de
werkzoekende vijftigplussers. De inspanningen om het bemiddelingsbeleid vraaggericht te
organiseren, en om tegelijkertijd maatwerk te realiseren voor kansengroepen, worden versterkt.

Naar aanleiding van de recente economische crisis en de hiermee gepaard gaande
herstructureringsgolf werden er bijkomende maatregelen getroffen op het vlak van het activerend
herstructureringsbeleid (cf. het akkoord ‘Herstel het vertrouwen’):

- er komen extra sociale interventieadviseurs bij de VDAB, die instaan voor de eerste opvang van
ontslagen werknemers;

- tijdelijke werknemers zullen, wanneer ze het slachtoffer worden van een herstructurering
waarbij geen sociaal plan werd onderhandeld, voortaan een beroep kunnen doen op extra
begeleiding en opleiding van de VDAB. Ook voor uitzendkrachten wordt met Federgon een
begeleidingsaanbod ontwikkeld;

- competentieversterking wordt op korte termijn verder uitgebouwd door de invoering van een
competentiebalans. Op langere termijn komt er een informaticatoepassing die individuen
toelaat een eigen competentiebalans te raadplegen en aan te vullen;

- er wordt onderzocht of bij economische werkloosheid opleidingen verstrekt kunnen worden, op
initiatief van de werknemers. In afwachting van een sluitende regeling wordt - binnen het
voorziene contingent - capaciteit vrijgemaakt voor werknemersopleidingen op vrijwillige basis.

De  huidige  socio-economische  situatie  wordt  ook  aangegrepen  om  op  vlak  van
competentieversterking een aantal bijkomende initiatieven te nemen:

- de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden wordt versterkt door nog meer vormingen aan te
bieden die perspectief bieden op duurzaam werk. Het betreft zowel specifieke beroepsgerichte
vormingen als bepaalde facetten van algemene vorming die noodzakelijk zijn om inzetbaar te
zijn op de arbeidsmarkt (bv. geletterdheid, kennis van de Nederlandse taal).;

- verder wordt onderzocht onder welke voorwaarden - zonder te raken aan de
prioriteitsregeling - werknemers die outplacementbegeleiding volgen een beroep kunnen doen
op de competentiecentra van de VDAB;

- ook de positie van werknemers wordt versterkt, o.a. door het streven naar een ‘brede
basisdienstverlening’ bij de VDAB en het verhogen van het aantal trajecten voor
loopbaandienstverlening.

Bedrijfstakken die, via een addendum aan de sectorconvenant, engagementen willen opnemen om
samen met de Vlaamse overheid een aantal van deze beleidslijnen, met name bijkomende
opleiding en vorming, te ondersteunen, worden hierin financieel ondersteund. Dit kan onder
andere door de financiering van de inspanningen inzake outplacementkost of door gratis opleiding
aan te bieden aan alle getroffen werknemers. Het kan daarbij ook gaan om branches die duidelijk
te kennen geven hun inspanningen inzake opleiding en vorming voor de werknemers te willen
verhogen. Voor de financiering van het sectorale engagement wordt zowat 10 miljoen euro
vrijgemaakt.
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3.2.3. Waals Gewest

3.2.3.1. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

Gesubsidieerde banen

De Waalse regering heeft besloten 12.658.500 euro van het niet-opgebruikte budget van het
Marshall-plan te bestemmen voor de creatie van 750 nieuwe jongerenbanen in het kader van de
APE (Aides Pour l'Emploi) ten gunste van de kmo's, de spin-offs en de zeer kleine ondernemingen.
Tevens werd besloten het voordeel van het APE Marchand-plan uit te breiden tot nieuwe sectoren
en in het bijzonder tot de detailhandel, de eerlijke handel evenals de productie en distributie van
hernieuwbare energie.

Inzake deze gesubsidieerde banen dient vermeld dat het besluit van de Waalse regering nog
goedgekeurd moet worden.

Om de koopkracht te verhogen van nieuwe werknemers met een laag inkomen die een baan
hebben gevonden in het kader van een overeenkomst met een Mission régionale pour l’emploi
(MIRE), zal een tussenkomst worden toegekend in de crèche- en opvangkosten van de kinderen
van de begunstigde, evenals een forfaitair bedrag van 50 euro per maand voor de
verplaatsingskosten, en dit gedurende de eerste 6 maanden na de aanwerving.

In het kader van de duurzame ontwikkeling wordt meer aandacht besteed aan de vzw's en de
ondernemingen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de sector van de afvalrecycling, met
inbegrip van de ophaling en de sortering. Een subsidie zal aan die structuren worden toegekend
voor elke aangeworven laaggeschoolde werknemer ten belope van 3.000 euro per jaar en per VTE,
evenals voor de reeds aangeworven werknemers ten belope van 1.500 euro per jaar en per VTE,
naar rato van 20 VTE per erkende structuur.

Steun voor investeringen in arbeidsintensieve bedrijfstakken

Het Waalse Gewest heeft besloten een aantal investeringen in infrastructuur te versnellen, onder
meer de vernieuwing van het wegen- en snelwegennet. Van de verschillende bouwtakken is het
immers de wegenbouw die het meest arbeidsintensief is. Het openbare-particuliere
partnerschapsprogramma zou over een totaal budget van meer dan 600 miljoen euro beschikken.

Om de investeringen in de bouw van ziekenhuizen, opvanginstellingen voor ouderen of
huisvestingsinstellingen voor gehandicapten te bevorderen, zal het Waalse Gewest zich bij de
banken garant stellen om de financiering ervan te vergemakkelijken.

Een derdebetalersysteem helpt de particulieren om de isolatiewerken aan hun woning te
financieren, waardoor de activiteit en de werkgelegenheid in de bouwsector worden ondersteund.
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3.2.3.2. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

De opleidingsplannen zijn voortaan ook toegankelijk voor tijdelijk werkloze werknemers, voor
onderaannemers van een onderneming, voor uitzendkrachten en voor werknemers met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. Die maatregel gaat gepaard met een financiële
stimulans, te weten een uurpremie van 1 euro en de terugbetaling van de verplaatsingskosten.

Tevens is voorzien in de snelle begeleiding door Forem ("Speed Coaching") van uitzendkrachten
en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, teneinde hun inzetbaarheid op
de arbeidsmarkt op een optimaal peil te handhaven.

De opleiding in "groene banen" en in het algemeen in toekomstgerichte beroepen op het gebied
van duurzame ontwikkeling (energie, water, enz.), wordt aangemoedigd. Een specifieke
promotiecampagne zal eraan worden gewijd. Het aanbod van opleidingen voor die beroepen zal
worden uitgebreid, zowel op het niveau van de Forem als op dat van het Institut wallon de formation
en alternance des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME).

3.3. PERMANENTE OF TIJDELIJKE AARD VAN DE MAATREGELEN UIT DE HERSTELPLANNEN

In de Belgische herstelplannen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de permanente
maatregelen - zoals de uitbreiding van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, de lastenverlagingen
voor ploegenarbeid en overuren of de verhoging van de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid - en
de tijdelijke maatregelen, zoals de verlaging van het btw-tarief in de bouwnijverheid, de regionale
maatregelen, de versnelling van de investeringen of de tussenkomst in de energiefactuur van de
gezinnen. Alhoewel de verhouding tussen structurele en tijdelijke maatregelen in het Belgische
herstelplan ongeveer 50 pct.-50 pct. beloopt in 2009, vertegenwoordigen de structurele maatregelen
in 2010 meer dan 90 pct. van de budgettaire kost. Deze permanente kost zal in de toekomst aldus
aanleiding geven tot een overheidsdeficit; de terugdringing ervan houdt voor de komende jaren
onvermijdelijk bijkomende saneringsinspanningen in.
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4. BUITENLANDSE PROGRAMMA'S

4.1. DUITSLAND

Het Duitse herstelplan werd uitgewerkt in twee fases.  Een eerste pakket maatregelen werd
goedgekeurd in november 2008, voor een totaal van 31 miljard euro. Als gevolg van de sterker dan
verwachte verslechtering van de Duitse groei, werd in januari een vollediger herstelplan
voorgesteld. Het omvat twee gedeeltes. Het eerste bestaat uit een extra pakket steunmaatregelen
voor de economie voor in totaal 50 miljard euro over twee jaar. Met een budget van ruim 3 pct. bbp
wordt het Duitse plan het grootste van alle herstelplannen die sedert het begin van de financiële
crisis in Europa werden opgesteld.  Het tweede gedeelte voorziet in de oprichting van een
soeverein fonds van 100 miljard euro dat de leningen van niet-financiële ondernemingen met
kredietmoeilijkheden moet waarborgen. Met behulp van dit fonds zou de federale overheid ook
participaties kunnen nemen in industriële ondernemingen, die als strategisch worden beschouwd
voor de Duitse economie of die actief zijn in zwaar door de financiële crisis getroffen
bedrijfstakken, zoals de automobielnijverheid.

Het debat over het tweede pakket conjunctuurmaatregelen ging niet zozeer over de opportuniteit
ervan, zoals het geval was in november, toen Duitsland weigerde de rol op zich te nemen van
belangrijkste motor van het herstel op Europees niveau, maar had vooral betrekking op de te
hanteren “policy mix”, in het bijzonder wat betreft de timing van de verwachte effecten.

4.1.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

In november kondigde de Duitse regering aan dat de sociale bijdragen voor de financiering van de
werkloosheidsuitkeringen zouden worden verminderd. In het tweede pakket maatregelen worden
de sociale bijdragen voor de verplichte ziekteverzekering met zowat 9 miljard euro
teruggeschroefd (3 miljard in 2009 en 6 miljard in 2010). De bijdragen voor de ziekteverzekering
dalen daarmee van 15,5 tot 14,9 pct. van de brutobezoldiging, evenredig verdeeld over de
werkgever en de werknemer.

De impact van deze verminderingen van de sociale bijdragen op het budget van de sociale
zekerheid wordt gecompenseerd door een stijging van de subsidies van de federale regering. De
verlaging van de sociale bijdragen doet de loonkosten voor de werkgevers afnemen en heeft een
onmiddellijk effect op het nettoloon van de werknemers.

Deze maatregelen komen bovenop de hervorming van de vennootschapsbelasting, die van kracht
is sinds januari 2008, en die beoogt de belastingdruk op de ondernemingen te verlichten, ten
belope van 7 miljard euro in 2009.

4.1.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

Investeringen in infrastructuur en op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

In november werden de volgende maatregelen genomen:

- de Duitse regering vroeg bij de Europese Investeringsbank een aanvullende financiering aan
voor investeringen in onderzoek, in het bijzonder voor de innovatie op het gebied van motoren
voor auto's,  voor een totaal bedrag van 10 miljard euro in 2009;



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

89.

- versnelde investeringen op het gebied van transport : spoorweginfrastructuur, in het bijzonder
voor de hogesnelheidslijnen, met een totaal budget van 1 miljard euro in 2009, en voor
wegeninfrastructuur, in het kader van een openbaar-particulier partnerschap, niet becijferd;

- ondersteuningsmaatregelen voor investeringen om de energie-efficiëntie van openbare of
woongebouwen te verhogen, voor een bedrag van 3 miljard euro in 2009;

- steun aan de deelstaatregeringen om de investeringen in diverse infrastructuren te stimuleren,
ten belope van 3 miljard euro in 2009.

In het kader van het tweede pakket van maatregelen wordt over een periode van twee jaar
18 miljard euro uitgetrokken voor investeringen in infrastructuur, waarvan meer dan de helft voor
de bouw of de renovatie van schoolgebouwen (scholen, universiteiten,…). De rest van het bedrag
is hoofdzakelijk bestemd voor vervoer en breedbandinternet.

Aanpassingen van de fiscaliteit en parafiscaliteit om arbeid aantrekkelijker te maken

Het eerste pakket omvatte maatregelen om de belastingdruk te verlichten, de uitgaven van de
sociale zekerheid te stabiliseren en te investeren in de gezinnen, ten belope van 6 miljard euro in
2009, onder meer via :

een verhoging van de kinderbijslag;
de reeds vermelde verlaging van de sociale bijdragen met het oog op de
financiering van de werkloosheidsverzekering.

De extra maatregelen van januari 2009 gaan in dezelfde richting. Vanaf 1 juli 2009 wordt de
belastingdruk verlicht door, enerzijds, de minimale belastingdrempel met 4 pct. te verhogen tot
8.000 euro en, anderzijds, door de marginale aanslagvoet op de eerste schijf te verlagen van 15 tot
14 pct. Deze belastingvermindering is goed voor 9 miljard euro over twee jaar. Voor particulieren
zal het effect evenwel pas merkbaar zijn vanaf 2010, gelet op de periode tot de inkohiering van de
belastingen.

Daarenboven zullen nieuwe maatregelen worden genomen ten voordele van de gezinnen:
betaling van een uitzonderlijke premie van 100 euro per kind;
herwaardering van de steun voor werklozen met gezinslast.

Het extra maatregelenpakket van januari 2009 omvat eveneens een betere vergoeding bij
arbeidsduurvermindering ("Kurzarbeit") en een schrootpremie van 2.500 euro voor huishoudens
die in 2009 een nieuwe wagen kopen ter vervanging van een wagen die als meer vervuilend wordt
beschouwd (het potentiële budget voor deze premie beloopt 1,5 miljard euro).

4.1.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

In november 2008 werden de volgende maatregelen genomen:

- de federale regering breidt de toegang tot het speciale opleidingsprogramma bestemd voor
ouderen en lager opgeleide werknemers uit tot alle werknemers, als preventieve maatregel om
afdankingen te vermijden;

- er zullen 1.000 extra arbeidsbemiddelaars worden aangeworven voor de openbare diensten
voor arbeidsbemiddeling, om de begeleiding reeds tijdens de opzeggingsperiode te laten
aanvangen (outplacementmaatregel);
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- het recht op de aanvullende uitkering voor deeltijdarbeid ("Kurzarbeit") wordt uitgebreid tot
18 maanden, in plaats van 12 maanden nu.

In januari 2009 werden de volgende extra maatregelen genomen:

- er wordt 2,5 miljard euro uitgetrokken voor de activering en opleiding van werkzoekenden,
maar ook van tijdelijk werklozen en uitzendkrachten;

- binnen het federale arbeidsagentschap worden 5.000 arbeidsplaatsen gecreëerd om de
begeleiding en arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden te verbeteren;

- het "Kurzarbeit"-stelsel wordt versterkt naar rata van 2 miljard euro.

In maart 2009 werd de steun aan de bevordering van voortgezette opleiding hervormd; het budget
beloopt 272 miljoen euro over vier jaar. De nieuwe wet verbreedt het toepassingsgebied, waardoor
een groter aantal personen ervan kan genieten, en verhoogt het steunbedrag. De omvang van de
steun en van het aandeel van het geleende bedrag en van de subsidie variëren in functie van de
gezinssituatie en het gezinsinkomen. De nieuwe wet beoogt immers voornamelijk twee categorieën
van kandidaten voor voortgezette opleiding: de gezinnen met gezinslast en de beroepsactieve
personen met buitenlandse nationaliteit die sinds lang in Duitsland woonachtig zijn.

4.2. FRANKRIJK

Het relanceplan wordt becijferd op zowat 26 miljard euro, gespreid over twee jaar. Naast een
programma voor overheidsinvesteringen, goed voor ongeveer 11 miljard euro, op het gebied van
hoger onderwijs, vervoer en duurzame ontwikkeling, omvat het verschillende steunmaatregelen
voor huishoudens en ondernemingen.

4.2.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

Geen

4.2.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

-  Creatie van 100.000 extra gesubsidieerde banen, bestemd voor personen die al langdurig zonder
werk zitten;

-  Geografische uitbreiding van het "Doorstromingscontract" ("Contrat de transition
professionnelle") van één tot zeven werkgelegenheidsgebieden: versterkte opvolging van de
niet-werkende werkzoekenden, verhoging van de werkloosheidsuitkering, met een
vervangingsratio ten belope van 80 pct. van hun laatste loon gedurende een periode van één
jaar;

-  Tijdelijke werkloosheid ("gedeeltelijke werkloosheid" in de Franse terminologie):

De bestaande bovengrenzen worden opgetrokken: het maximumcontingent van
gedeeltelijke werkloosheidsuren per loontrekkende en per jaar wordt verhoogd van 600 tot
800 uur voor alle bedrijfstakken, en wordt opgetrokken tot 1.000 uur voor de bedrijfstakken
die de meeste moeilijkheden ondervinden; de maximumduur van aaneensluitende
gedeeltelijke werkloosheid wordt verlengd van 4 tot 6 weken.
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De tijdelijke werkloosheid stelt de loontrekkende weliswaar in staat zijn baan te behouden,
maar gaat vaak gepaard met een inkomensderving. Om die reden werden de sociale
partners uitgenodigd om het minimumbedrag van de vergoeding op het niveau van de
SMIC (het gewaarborgd minimumloon) te brengen. Tevens worden ze verzocht het
percentage van de tenlasteneming van het gederfde loon - dat momenteel slechts 50 pct.
bedraagt - voor alle werknemers op te trekken. De Staat zal die inspanning ondersteunen
door de terugbetalingen die ze in die omstandigheden aan de ondernemingen toekent, te
verhogen.

- Forfaitaire premie van 200 euro voor de huishoudens met de laagste inkomens, te betalen in
april 2009;

- Schrootpremie van 1.000 euro voor het vervangen van een oude auto.

4.2.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

-  Hervorming van de organisatie van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling:
samenvoeging van de diensten voor arbeidsvoorziening en uitbetaling van de uitkeringen, één
loket voor de werkzoekende;

-  Vrij bescheiden hervorming van de regelgeving inzake de werkloosheidsuitkering;

-  Hervorming van de stelsels van beroepsopleiding : de middelen zullen beter worden afgestemd
op de meest kwetsbare personen;

-  Overige : versoepeling van het beroep op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur door de
kmo's, gedurende een beperkte periode.

4.3. NEDERLAND

4.3.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

De Nederlandse overheid biedt ondernemingen waarvan het activiteitsvolume sterk afneemt de
mogelijkheid beroep te doen op een gesubsidieerd systeem van arbeidsduurvermindering, om de
vernietiging van arbeidsplaatsen te vermijden. Volgens de eerste beschikbare indicaties zou deze
maatregel effect sorteren, aangezien het aantal herstructureringsaanvragen tot op heden beperkt is
gebleven.

4.3.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

De voornaamste maatregelen betreffen de overheidsinvesteringen, voornamelijk in infrastructuur,
onder meer in ruimtelijke investeringen en in vervoersinfrastructuur. De uitvoering van bestaande
projecten, zoals de "Zuidas", wordt versneld en nieuwe projecten, zoals een "Deltaplan II", worden
overwogen.

Er zijn specifieke maatregelen voorzien om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te
verbeteren.
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4.3.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

De voornaamste maatregel op korte termijn is het oprichten van mobiliteitscentra. Tien van deze
centra zijn reeds operationeel en op de twintig overige locaties is de basisinfrastructuur klaar. In de
mobiliteitscentra worden de inspanningen van alle arbeidsmarktactoren gebundeld, met het oog
op de plaatsing van de werkzoekenden en de met ontslag bedreigde werknemers. Zowel de
werkzoekenden als de werkgevers zijn betrokken partij, maar ook de lokale overheden en de voor
opleiding in ruime zin verantwoordelijke overheid.

Andere maatregelen worden overwogen om de beroepsmobiliteit te verhogen, met name een
versterking van het aanbod van beroepsopleidingen en de aanpassing van het criterium "geschikte
arbeidsplaats" zodat de werkzoekenden in een groter geografisch gebied naar werk kunnen
zoeken. Om te vermijden dat de opleidingsinspanningen voor werknemers in deze moeilijke
conjuncturele periode zouden afnemen, werd de fiscale aftrekbaarheid van opleidingskosten
opgetrokken.

4.4. FINLAND

4.4.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

Geen

4.4.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

Een pakket maatregelen ter verlaging van de belastingdruk was reeds goedgekeurd ter
gelegenheid van de begroting 2009 (verlaging van de personenbelasting, verlaging van de
belasting op de toegevoegde waarde voor voeding, ...). Die maatregelen worden nog steeds als
gepast beoordeeld in de huidige context van de financiële crisis, zodat aanvullende maatregelen
niet noodzakelijk lijken.

4.4.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

In de begroting 2009 was het aandeel van de uitgaven voor het actieve arbeidsmarktbeleid
teruggeschroefd. De herziening van die beslissing wordt momenteel besproken. Er zouden extra
middelen kunnen worden uitgetrokken voor de beroepsopleiding en/of in de vorm van
werkgelegenheidssubsidies. Een verhoging van de beursbedragen ten gunste van nieuwe
ondernemers wordt eveneens overwogen.

Het Finse sociale-zekerheidsmodel maakt sinds 2005 het voorwerp uit van een herziening,
teneinde afgedankte personen, in het bijzonder in het kader van een herstructurering, beter te laten
doorstromen naar een nieuwe baan. De samenwerking tussen werkgevers, werknemers en de
openbare diensten voor arbeidsbemiddeling werd versterkt.

De dialoog tussen sociale partners vindt in Finland doorlopend plaats, en in het licht van de
situatie op de arbeidsmarkt zouden nieuwe beslissingen kunnen worden genomen.
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4.5. ZWEDEN

De Zweedse regering verkiest de voortzetting van het bestaande beleid in plaats van het nemen
van specifieke herstelmaatregelen. Gegeven de toestand van de overheidsfinanciën beschikt de
overheid over een voldoende budgettaire marge.

4.5.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

Er werd beslist tot een bijkomende vermindering van de aanslagvoet inzake
vennootschapsbelastingen en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

4.5.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

De overheid heeft besloten de derde fase inzake het belastingkrediet in te voeren, teneinde de
belasting op arbeidsinkomens sterker te verminderen. Deze maatregelen beogen op korte termijn
de conjunctuuromslag te verzachten, en hebben op lange termijn een positieve invloed op het
arbeidsaanbod.

4.5.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

De situatie op de Zweedse arbeidsmarkt wordt op de voet gevolgd. De Zweedse regering heeft
regionale coördinatoren aangesteld om de samenwerking te verbeteren tussen alle lokale en
regionale actoren (syndicaten,  andere sociale partners, regionale overheden, lokale overheden en
de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling) in de meest getroffen regio’s.

4.6. SPANJE

Spanje heeft de afgelopen veertien jaar een periode van groei doorgemaakt. Een van de drijvende
krachten achter de expansie was de woningbouw, als gevolg van een daling van de rente na de
toetreding van het land tot het eurogebied. Aan deze periode kwam een einde in de tweede helft
van 2008, onder meer als gevolg van de zeer hoge schuldgraad van de huishoudens en de relatieve
verstrakking van de kredietvoorwaarden. Ook de externe vraag verzwakte onder invloed van de
financiële en economische crisis.

De omslag komt tot uiting in een forse stijging van de werkloosheid, die vooral laaggeschoolden en
geïmmigreerde arbeidskrachten treft.

De Spaanse overheid heeft meer en meer maatregelen getroffen naargelang ze zich bewust werd
van de omvang van de conjuncturele vertraging (bijzonder plan inzake opleiding en professionele
herklassing in april 2008, maatregelen om de activiteit te ondersteunen in juni 2008,
hervormingsprogramma in augustus 2008 en ten slotte, in oktober 2008, maatregelen ter
bescherming van personen die moeilijkheden ondervinden om een hypothecaire lening terug te
betalen).
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4.6.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

Toekenning van een werkgelegenheidsbonus van 1500 euro per jaar aan ondernemingen die een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden aan een werkloze met gezinslast.

4.6.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

- Steunmaatregelen aan investeringen in zes specifieke domeinen: kmo’s, residentieel vastgoed,
transport, energie en het klimaatprobleem, de informatiemaatschappij en de diensten;

- Maatregel om mensen te beschermen die een hypothecaire lening hebben afgesloten en met
betaalmoeilijkheden kampen

4.6.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

- Specifieke maatregelen voor recent ontslagen of met ontslag bedreigde personen: aanbod van
opleiding en outplacement om de mobiliteit tussen de bedrijfstakken te bevorderen, dankzij een
versterking van de middelen van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling;

- Versterkt aanbod van beroepsopleidingen die voorbereiden op werk in de meest innoverende
bedrijfstakken;

- Grondige hervorming van de beroepsopleiding: momenteel onderhandelen de overheid, de
autonome gemeenschappen en de sociale partners over een gezamenlijk strategisch plan;

- Versterking van de programma's waardoor werkzoekenden zich als zelfstandige kunnen
vestigen. Er wordt gepraat over de verbetering van de sociale statuut van de zelfstandige.

4.7. VERENIGD KONINKRIJK

4.7.1. Maatregelen ter verlichting van de arbeidskosten

Geen

4.7.2. Maatregelen ter ondersteuning van de geaggregeerde vraag/koopkracht

- de voornaamste herstelmaatregel in het Verenigd Koninkrijk is een tijdelijke vermindering van
het btw-tarief van 17,5 tot 15 pct., enkel voor 2009;

- eenmalige vermindering van de personenbelasting ten belope van 130 pond per persoon, in
2009;

- versnelling van infrastructuurinvesteringen;
- steun aan de sector van de woningbouw.
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4.7.3. Maatregelen om de arbeidsmarkthervormingen te versnellen, in het bijzonder om de
overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren

Het standpunt van de overheid in het Verenigd Koninkrijk is dat de huidige crisis geen verband
houdt met een gebrek in de werking van de arbeidsmarkt. De Europese Lissabonstrategie, die
gericht is op het versnellen van de structurele hervormingen van de arbeidsmarkt, blijft dus het
gepaste antwoord.

De arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk is reeds zeer flexibel. Dankzij de programma’s voor de
begeleiding van werkzoekenden die de afgelopen jaren werden ingevoerd, verloopt de overgang
naar arbeid sneller dan vroeger. Bovendien zouden nog steeds zowat 600.000 arbeidsplaatsen
openstaan.

Samen met het Ministerie van onderwijs heeft het Ministerie van werk evenwel aangekondigd dat
nog eens 100 miljoen pond zal worden uitgetrokken voor de beroepsopleiding van onlangs
ontslagen werknemers.

De organisatie en de procedures van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling worden
voortdurend verbeterd. De pilootprojecten "In and Out of Work" werden positief beoordeeld en
zullen geleidelijk worden uitgebreid. Zo zouden werkzoekenden terechtkunnen bij een vaste
contactpersoon, wat de toegang tot de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling bevordert en
het beheer vergemakkelijkt van de uitkeringen of premies waarop ze, afhankelijk van hun situatie,
recht hebben.

4.8. SYNTHESE VAN DE HERSTELPLANNEN IN HET BUITENLAND

De momenteel beschikbare informatie over de in het buitenland genomen herstelplannen blijft
partieel. Uit ons onderzoek blijken drie grote types van frequent gehanteerde maatregelen.

1. Tijdelijke maatregelen om de arbeidstijd te verminderen
Deze maatregelen moeten de ondernemingen helpen de verzwakking van de vraag te weerstaan
zonder te moeten overgaan tot ontslagen. Deze regelgeving lijkt op het systeem van tijdelijke
werkloosheid in België. Volgens Glassner en Galgóczi (2009) zijn dergelijke "interne"
flexibiliteitssystemen positief, aangezien ze de ondernemingen toelaten zich snel aan te passen aan
een activiteitsdaling zonder te moeten overgaan tot de vernietiging van banen, en ze de betrokken
werknemers het behoud van hun inkomen garanderen tot een aanvaardbaar niveau. De auteurs
illustreren het verband tussen het bestaan van deze regelingen en de manier waarop de collectieve
onderhandelingen georganiseerd zijn, wat aantoont dat het belangrijk is de sociale partners op het
nationale niveau te betrekken.

2. Maatregelen om de overgang van werkloosheid naar werk te verbeteren
Het gaat vaak om de oprichting van coördinatiecellen, mobiliteitscentra, enz., waardoor de
werkzoekenden, door het samenbrengen van alle arbeidsmarktactoren - overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling, werkgevers, lokale overheden en verstrekkers van opleidingen -, zich slechts
tot één enkel loket hoeven te wenden.

De middelen van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling werden aanzienlijk verhoogd, in
het bijzonder voor de aanwerving van een groter aantal begeleiders van de werkzoekenden.



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

96.

3. De (para)fiscaliteit werd aangepast om de geaggregeerde vraag, en in het bijzonder de personen
met de laagste inkomens, te ondersteunen.

De Europese Commissie heeft een eerste becijferd overzicht verschaft van de herstelplannen van
de lidstaten. Het werd opgesteld volgens een door de Commissie bepaalde methodologie, en is
gebaseerd op nog onvolledige gegevens die door de Commissie werden verzameld. Er is geen
perfecte overeenstemming tussen deze tabel en de in dit verslag opgenomen informatie over de
herstelplannen, die afkomstig is uit diverse publiekelijk beschikbare bronnen.

Tabel 14 - Budgettaire herstelmaatregelen in 2009 en 20101

   (ramingen, procenten bbp)

2009 2010

Totaal

Maatregelen
ten

voordele
van de

gezinnen

Additionele
uitgaven voor

de
arbeidsmarkt

Maatregelen
ten voordele

van de
bedrijven

Verhoging
van de

overheids-
investeringen

(ook in
infrastructuur)

België2 0,4 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4
Duitsland 1,5 0,9 0,1 0,1 0,4 1,9
Frankrijk 0,8 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1
Nederland 0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2
Spanje 2,3 0,3 0,0 1,1 0,9 0,6
Finland 1,2 0,9 0,1 0,2 0,0 1,2
Zweden 1,3 0,6 0,4 0,0 0,3 1,4
Verenigd Koninkrijk3 1,4 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0
EU27 1,0 0,5 0,1 0,2 0,3 0,6

Bron : EC.
1 De volledige tabel voor alle 27 EU-lidstaten is opgenomen in bijlage.
2 In zijn raming heeft de Europese Commissie voor België niet alle in het kader van het herstelplan gepresenteerde

maatregelen opgenomen. In het bijzonder werden de reeds bij de opstelling van de initiële begroting voor 2009 besliste
maatregelen, zoals de verhoging van de sociale uitkeringen en van de beroepskosten niet in deze raming opgenomen.
Indien deze maatregelen wel in aanmerking worden genomen, vertegenwoordigen de budgettaire herstelmaatregelen
ongeveer 0,9 pct. van het bbp. Overigens heeft de herkapitalisatie van de grote financiële instellingen in 2008 geleid tot
een verhoging van de overheidsschuld ten belope van 6,3 pct. van het bbp.

3 De verdeling van de budgettaire inspanning over 2009 en 2010 kan nog worden veranderd.

De Europese Commissie heeft een indicator opgesteld die de situatie van de openbare financiën
van de lidstaten meet. Op basis van die indicator worden drie groepen van landen onderscheiden.
De eerste groep beschikt over aanzienlijke budgettaire marges (DK, DE, LU, NL, AT, FI en SE), de
tweede over kleinere marges (CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, MT, PL, SI, SE en België). In de derde
groep, ten slotte, zijn slechts kleine marges voorhanden (EE, LV, LT, HU, BG en RO).
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Over het algemeen hebben de overheden van de lidstaten de toestand van de openbare financiën in
aanmerking genomen voor de uitwerking van de nationale herstelplannen. In de landen die over
aanzienlijke budgettaire marges beschikken, vertegenwoordigt het discretionaire deel van de
relancemaatregelen gemiddeld respectievelijk 1,3 en 1,5 pct. van het bbp in 2009 en 2010, terwijl dat
in de landen die over beperktere marges beschikken gemiddeld 0,9 pct. is in 2009 en 0,3 pct. in
2010. De lidstaten waar geen budgettaire marge beschikbaar is, hebben geen of weinig
herstelmaatregelen getroffen bovenop de automatische stabilisatoren. Overigens werd de impact
van deze stabilisatoren niet opgenomen in de tabel van de Commissie. De volledige tabel met de
budgettaire herstelmaatregelen voor alle 27 lidstaten is opgenomen in bijlage.

Ter vergelijking, in de Verenigde Staten werd in februari 2009 de "American Recovery and
Reinvestment Act" goedgekeurd, voor een bedrag van 787 miljard dollar, verspreid over twee jaar.
In totaal vertegenwoordigt dit herstelplan 5,4 pct. van het bbp. Het plan beoogt de creatie of het
behoud van 3 à 4 miljoen banen mogelijk te maken, waarvan 90 pct. in de particuliere sector. Bijna
40 pct. van de fondsen is bestemd voor een vermindering van de fiscaliteit, met nog 40 pct. zullen
grote federale en sociale programma's gefinancierd worden, onder meer inzake opleiding,
gezondheidszorg, energie en ten voordele van de meest bedreigde personen. De resterende 20 pct.
dienen de Staten en de lokale autoriteiten te helpen. Tevens werden specifieke steunplannen aan
het financiële systeem ("Emergency Economic Stabilization Act" van oktober 2008 en "Financial
Rescue Plan US Treasury" van februari 2009), evenals een ander, rechtstreeks op de slachtoffers van
subprimes gericht plan ("Homeowner Affordability and Stability Plan" van februari 2009)
aangenomen. In totaal zouden de verschillende plannen in de Verenigde Staten, met inbegrip van
de steunmaatregelen aan het financiële systeem, zowat 4.000 miljard dollar kunnen betreffen voor
de jaren 2008 en 2009.

Terwijl de budgettaire kost van het herstelplan in de Verenigde Staten 5,4 pct. van het bbp zou
kunnen vertegenwoordigen, zou de kost van het op Europees niveau afgesproken plan, volgens de
actuele raming van de Commissie, beperkt blijven tot 1,6 pct. (verdeeld over 2009 en 2010). Deze
cijfers verschaffen echter geen exact beeld van de budgettaire stimuli in de beide economieën,
aangezien ook de impact van de automatische stabilisatoren in rekening moet worden gebracht. In
Europa zou deze ongeveer 1,7 pct. van het bbp belopen, qua omvang dus vergelijkbaar met de
impact van het Europese herstelplan. In de Verenigde Staten spelen de automatische stabilisatoren
een veel geringere rol. De afwezigheid van een sterk sociaal vangnet vormt overigens een
belangrijk argument om de omvang van het daar goedgekeurde herstelplan te verklaren.
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Bijlage

Budgettaire herstelmaatregelen in 2009 en 20101

(ramingen, procenten bbp)

2009 2010

Totaal

Maatregelen
ten

voordele
van de

gezinnen

Additionele
uitgaven voor

de arbeidsmarkt

Maatregelen
ten voordele

van de
bedrijven

Verhoging van
de overheids-
investeringen

(ook in
infrastructuur)

AT 1,8 1,1 0,2 0,3 0,2 1,8
BE1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,2 0,4
BG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CY 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CZ 1,0 0,0 0,5 0,1 0,4 0,5
DE 1,5 0,9 0,1 0,1 0,4 1,9
DK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EE 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3
ES 2,3 0,3 0,0 1,1 0,9 0,6
FI 1,2 0,9 0,1 0,2 0,0 1,2
FR 0,8 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1
GB2 1,4 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0
GR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HU 0,0 - - - - 0,0
IE 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
IT 0,0 - - - - 0,0
LT 0,0 - - - - 0,0
LV 0,0 - - - - 0,0
LU 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2
MT 1,6 0,3 0,0 0,1 1,3 0,0
NL 0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2
PL 1,0 0,6 0,0 0,1 0,3 1,5
PT 0,9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1
RO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SE 1,3 0,6 0,4 0,0 0,3 1,4
SI 1,1 0,0 0,6 0,3 0,2 0,5
SK 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
EU27 1,0 0,5 0,1 0,2 0,3 0,6

Bron: EC (ramingen van 26 januari 2009).
1 In zijn raming heeft de Europese Commissie voor België niet alle in het kader van het herstelplan gepresenteerde

maatregelen opgenomen. In het bijzonder werden de reeds bij de opstelling van de initiële begroting voor 2009 besliste
maatregelen, zoals de verhoging van de sociale uitkeringen en van de beroepskosten niet in deze raming opgenomen.
Indien deze maatregelen wel in aanmerking worden genomen, vertegenwoordigen de budgettaire herstelmaatregelen
ongeveer 0,9 pct. van het bbp. Overigens heeft de herkapitalisatie van de grote financiële instellingen in 2008 geleid tot
een verhoging van de overheidsschuld ten belope van 6,3 pct. van het bbp.

2 De verdeling van de budgettaire inspanning over 2009 en 2010 kan nog worden veranderd.
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