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Synthese en aanbevelingen 

 

I. Recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de arbeidsmarkt  

In 2012 was de cohorte die de arbeidsmarkt verliet, voor het eerst groter dan die welke toetrad. 
Zonder de bijdrage van het migratiesaldo zou de bevolking op arbeidsleeftijd in ons land 
gekrompen zijn. Het Federaal Planbureau heeft overigens recentelijk zijn groeivooruitzichten voor 
de bevolking neerwaarts bijgesteld. Oorzaak daarvan zijn twee belangrijke factoren : de nataliteit 
en de nettomigratiestroom. De herziening van deze beide factoren houdt met name verband met 
de verslechtering van de economische situatie, zowel in België als bij onze Europese partners. 
Mochten deze nieuwe hypothesen bewaarheid worden, dan zal de bevolking op arbeidsleeftijd in 
2020 ongeveer 140 000 personen méér tellen dan in 2012, wat 40 000 personen minder is dan 
waar in de vorige projecties werd van uitgegaan. Zo zouden er in België in 2060 7 400 000 15- tot 
64-jarigen zijn, dat is een half miljoen minder dan wat eerder werd voorspeld. Het groeipotentieel 
van de economie zal hierdoor worden aangetast, behalve indien de participatiegraad van deze 
bevolking, die de afgelopen jaren nog amper is gestegen, sterk omhooggaat.  

Ondanks het grotendeels onverwachte herstel van de werkgelegenheidsgroei aan het einde van 
2012, is het aantal werkenden vorig jaar met slechts 0,2 % gestegen in een klimaat van licht 
negatieve groei. Zoals in dergelijke omstandigheden steeds het geval is, waren de 
arbeidsproductiviteit en het aantal per persoon gewerkte uren de eerste variabelen via welke de 
vertraging van de bedrijvigheid werd opgevangen. Eventuele correcties in termen van 'aantal 
werkenden' volgen, in voorkomend geval, pas later. Bij ontstentenis van een conjunctuuromslag, 
mag worden gevreesd dat in 2013 een aanzienlijk aantal banen zal worden vernietigd, temeer 
daar bepaalde crisismaatregelen zoals het 'Win-Win Activaplan' - waardoor het nettoverlies van 
arbeidsplaatsen kon worden beperkt - niet langer van kracht zijn.  

Vergelijkt men de situatie vandaag met die van vóór de grote recessie, dan blijkt dat België tot 
dusver merkelijk beter stand heeft weten te houden dan het Europese gemiddelde, aangezien ons 
land erin geslaagd is zijn werkgelegenheidsniveau te handhaven. Alleen Duitsland doet beter. In 
de zwaarst getroffen landen, namelijk Griekenland en Spanje, is tijdens deze periode nagenoeg 
één op vijf arbeidsplaatsen verloren gegaan.  

Tegen die achtergrond heeft de werkgelegenheidsgraad zich zogoed als gestabiliseerd op 
ongeveer 67 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar. Dat is 6 procentpunt onder de doelstelling 
die België wil bereiken in het kader van de 'Europa 2020'-strategie. Om dat doel te halen, moeten 
nog op z'n minst 400 000 extra banen worden gecreëerd, dat zijn er 50 000 per jaar vanaf nu tot 
2020. Dat is bijzonder ambitieus aangezien dat er, sedert 2008, netto gemiddeld slechts 34 000 
zijn; vóór de crisis waren er dat ongeveer 46 000. 

Bovendien is de huidige conjuncturele zwakte in geen enkel opzicht bevorderlijk voor de 
werkgelegenheid. De Nationale Bank van België gaat er in haar laatste projecties zelfs van uit dat 
er in 2013 en 2014 respectievelijk zo'n 18 000 en 6 000 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Het 
betreft daarbij jaargemiddelden, bij ongewijzigd beleid. Dankzij een geleidelijk herstel van de 
bedrijvigheid vanaf medio 2013 zullen er in de loop van 2014 netto opnieuw banen kunnen 
worden gecreëerd. In een dergelijke context hoeft het niet te verwonderen dat de werkloosheid 
toeneemt. In 2012 ging het reeds om 14 500 extra personen, van wie de meerderheid woonachtig 
was in Vlaanderen waar de werkgelegenheid conjunctuurgevoeliger is. Rekening houdend met de 
verwachte uitbreiding van de bevolking op arbeidsleeftijd en met een lichte stijging van de 
participatiegraad, zou het aantal werkzoekenden in 2013 en 2014 nog met 30 000 personen 
toenemen, waardoor de werkloosheidsgraad zou stijgen van 7,6 tot 8,7 % van de 
beroepsbevolking. 
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Verschillende specifieke ontwikkelingen dragen daaraan bij. Enerzijds groeit de bedrijvigheid 
onvoldoende opdat, rekening houdend met de structurele productiviteitswinsten, de marktsector 
nieuwe banen zou kunnen creëren. Anderzijds dreigt de groeidynamiek van het 
personeelsbestand in de overheidssector en in de niet-marktdiensten - die beide grotendeels 
door de overheid worden gesubsidieerd - te verzwakken tegen de achtergrond van een strakke 
begrotingsdiscipline. Tot slot is er onder invloed van zowel vraagfactoren (prijsstijging, het matuur 
worden van de markt) als aanbodfactoren (wervingsproblemen) een vertraging merkbaar in het 
elan van de banen die worden gecreëerd in het kader van de dienstencheques. Deze elementen 
zijn van doorslaggevend belang vermits, tussen 2007 en 2011, de meeste van de bijna 400 000 
nieuwe banen in België te danken waren aan een al dan niet rechtstreekse ondersteuning door de 
overheid. Gelet op de budgettaire situatie van ons land, moeten de uitgaven beleidsmatig worden 
beheerst, ook die welke deze activiteiten hebben ondersteund. 

Het verloop van het personeelsbestand in de grote bedrijfstakken getuigt van de voortschrijdende 
hervorming van onze economie tijdens het afgelopen decennium. Zo gingen er vrijwel 
ononderbroken banen verloren in de primaire (landbouw en visvangst) en in de secundaire sector 
(nijverheid en bouw), terwijl de werkgelegenheid in de diensten constant is toegenomen. Het kan 
echter niet worden ontkend dat deze laatste ontwikkeling voor een deel direct of indirect verband 
houdt met de activiteit in de verwerkende nijverheid en met het outsourcen van taken die 
voorheen in de industriële bedrijfstakken zelf werden verricht. Vooral een groot aantal van de 
banen in de dienstenbranches, met name in de niet-marktdiensten, zijn sterk overheidsgesteund, 
hetzij rechtstreeks (administratie en onderwijs) hetzij indirect (dienstverlening aan personen). 
Deze ontwikkelingen zijn ook merkbaar op regionaal niveau, ook al hebben ze betrekking op 
uiteenlopende specialisatiestructuren, met bovendien een grotere conjunctuurgevoeligheid van 
de industrie in Vlaanderen.  

De werkgelegenheidsproblematiek geldt niet op dezelfde manier voor alle categorieën van de 
bevolking of voor alle Gewesten van het land. Zo bedraagt de werkgelegenheidsgraad van de 
mannen nu reeds 73 %; voor de hooggeschoolden (mannen en vrouwen samen genomen), 
beloopt hij zelfs 82 %, een cijfer dat amper uitstijgt boven het gemiddelde voor de 30- tot 55-
jarigen. Het is de geringe participatie van sommige zogenoemde kansengroepen die in België op 
de werkgelegenheidsgraad weegt. Het gaat voornamelijk om laaggeschoolden (wier situatie meer 
gedetailleerd wordt bestudeerd in het thematisch gedeelte van dit verslag), 55-plussers (ook al is 
de situatie van deze laatsten sterk verbeterd dankzij een cohorte-effect voor de vrouwen, die 
overwegend minder conjunctuurgevoelige activiteiten uitoefenen en overigens beter opgeleid 
zijn, en door het beleid dat erop gericht is voortijdige uittreding uit de arbeidsmarkt te beperken) 
en staatsburgers van landen die niet tot de EU behoren en voor wie het verschil in 
werkgelegenheidsgraad ten opzichte van de personen met de eigen nationaliteit in België het op 
één na grootste is van alle landen van de Unie. 

De arbeidsparticipatie verschilt ook volgens de Gewesten van het land. De 
werkgelegenheidsgraad is het laagst in Brussel (58 %) en het hoogst in Vlaanderen (72 %). In 
Wallonië bedraagt hij 62 %. Dergelijke verschillen beïnvloeden onvermijdelijk de relatieve 
resultaten op het vlak van de werkloosheid. Ofschoon, met 7,4 % van de werkzoekende 
beroepsbevolking, België tot de groep EU-landen behoort die het minst door de werkloosheid 
worden getroffen, beloopt het aandeel van de werkzoekenden toch 16,5 % in Brussel en 9,9 % in 
Wallonië. In Vlaanderen bedraagt de werkloosheidsgraad, die weliswaar in stijgende lijn gaat, 
4,5 %. 

Met uitzondering van de 55-plussers - die, als ze niet langer werken, voornamelijk inactief zijn - 
treft men in de werkloosheid dezelfde kansengroepen aan als in de werkgelegenheid. De 
werkloosheidsgraad van de niet-EU-burgers, die eveneens wordt beïnvloed door een groot aantal 
inactieven in deze bevolkingsgroep, beloopt aldus 30 %, die van de jongeren van minder dan 
25 jaar 20 %, met een maximum van 32 % in Brussel. Heel wat kansengroepen hebben, op 
transversale wijze, een laag kwalificatieniveau gemeen. In het thematisch gedeelte van dit verslag, 
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waar dit probleem meer in detail wordt behandeld, wordt aangetoond dat dit een rem zet op hun 
participatie aan de arbeidsmarkt. Hoewel de werkloosheidsgraad van de laaggeschoolden 14 % 
bedraagt - bijna het dubbele van het nationale gemiddelde - geeft deze slechts een onvolledig 
beeld van hun ondertewerkstelling vermits een aanzienlijk deel van de laaggeschoolden inactief 
is. De werkloosheidsgraad van de personen met een diploma hoger onderwijs - gemiddeld 3,8 % 
in België en 2,5 % in Vlaanderen -, getuigt daarentegen van een situatie die dicht in de buurt komt 
van volledige tewerkstelling. Deze situatie kan echter ook wijzen op de overkwalificatie van 
sommige arbeidskrachten ten opzichte van de vaardigheden die werkelijk nodig zijn om hun 
functies uit te oefenen.  

Hoewel het aandeel langdurig werklozen in België nog steeds hoger ligt dan gemiddeld in Europa, 
heeft ook deze indicator, gemeten op basis van de resultaten van de EAK, in ons land een relatief 
gunstiger verloop laten optekenen. Het aandeel van de personen die reeds meer dan twee jaar 
werkzoekend zijn, is immers - ondanks de crisis - blijven krimpen. Het risico dat de structurele 
werkloosheid stijgt, lijkt aldus kleiner dan bij onze partners. Er moet evenwel op worden 
toegezien dat deze personen niet in de inactiviteit verzeild raken. Om die reden mag het beleid 
inzake begeleiding en activering dat voor hen is bestemd, niet losstaan van de noodzakelijke 
follow-up van hun zoekgedrag naar werk, inclusief voor de ouderen. 

In dit opzicht verheugt de Raad er zich over dat verschillende van de grondige hervormingen waar 
hij geregeld had op aangedrongen, in 2012 ten uitvoer zijn gelegd. Zo is met name de 
leeftijdsgrens opgetrokken om gebruik te kunnen maken van de vervroegde-uitstapregelingen, 
wordt er voorzien in de follow-up van het zoekgedrag van jongeren zonder beroepservaring of 
van 50-plussers, is opnieuw gedefinieerd wat een passende baan is die door werkzoekenden niet 
mag worden geweigerd, is het verzekerings- en stimulerend karakter van de 
werkloosheidsuitkeringen versterkt, is er een grotere responsabilisering aangekondigd van de 
ondernemingen die gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, enz. Deze 
maatregelen zullen er op termijn toe bijdragen dat de menselijke middelen worden vrijgemaakt 
die nodig zijn voor de ontwikkeling van onze economie. Niettemin blijven belangrijke en bijzonder 
gevoelige pistes open, zoals de harmonisatie van het arbeiders- en bediendenstatuut en verdere 
stappen in de hervorming van de pensioenen. Het is wenselijk dat ter zake snel resultaten worden 
geboekt, erop toeziend, in overleg met de sociale partners, dat de gevolgen ervan voor de 
arbeidskosten en, derhalve, voor de werkgelegenheid onder controle worden gehouden, met 
name voor de laagstgeschoolden. Ook de aan de gang zijnde bezinning over een eventuele 
aanpassing van de wet van 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve 
vrijwaring van het concurrentievermogen is erg belangrijk voor een dermate open economie als 
België. 

Dankzij de verdere regionalisering van de bevoegdheden inzake werkgelegenheid zal een beleid 
kunnen worden uitgestippeld dat beter aangepast is aan de specifieke behoeften van ieder 
gewest en een aanvulling vormt op het economisch en industrieel beleid dat nu reeds tot de 
bevoegdheid van de Gewesten behoort. De samenwerking die er vandaag tussen de entiteiten 
bestaat, met name krachtens de akkoorden die de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling 
hebben gesloten, moet worden voortgezet. In dit opzicht lijkt de Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid, vanwege zijn samenstelling, een geschikt uitwisselingsplatform te zijn in het 
nieuwe institutionele kader.  
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II. Laaggeschoolden op de Belgische arbeidsmarkt 

Synthese 

Vraag naar en aanbod van laaggeschoolde arbeid zijn niet op elkaar afgestemd 

De kwalificatie van een persoon omvat alle in een arbeidssituatie bruikbare kennis en 
vaardigheden. Deze worden verworven via opleiding (basis- en permanente vorming) en ervaring, 
meer bepaald beroepservaring. Bij gebrek aan andere nauwkeurige informatie over deze 
kenmerken wordt het kwalificatieniveau van iemand meestal bepaald op basis van het hoogst 
behaalde diploma. Zo zijn laaggeschoolden personen die het secundair onderwijs niet hebben 
beëindigd. De ervaring van de diensten voor arbeidsbemiddeling leert dat laaggeschoolden niet 
alleen een gebrekkige basiskennis hebben, maar dat ze ook niet altijd over de gepaste 
arbeidsattitudes beschikken. Daardoor hebben zij het niet alleen moeilijker om op de 
arbeidsmarkt te worden ingeschakeld, maar ook om er zich te handhaven.  

Tot in 1995 beschikte de meerderheid van de Belgische bevolking niet over een diploma van het 
hoger secundair onderwijs. Vandaag geldt dit nog voor drie op tien personen. Deze verhouding is 
nooit zo laag geweest en het verschil tussen de werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden 
(38 %) en die van middengeschoolden (66 %) of hooggeschoolden (82 %) blijft groot. Dit verschil is 
zelfs toegenomen door de constant teruglopende vraag naar laaggeschoolde werknemers als 
gevolg van, onder meer, de ontwikkeling van de productie- en consumptiewijzen. De 'elementaire 
beroepen' (schoonmakers, handarbeiders en magazijnbedienden, enz.) maken in de Belgische 
economie nog slechts 9 % van de totale vraag naar arbeidskrachten uit. Op dit ogenblik biedt 
vooral de tertiaire sector de meeste toekomstmogelijkheden aan laaggeschoolden. Volgens 
bepaalde projecties zou deze trend tegen 2020 vooral ondersteund worden door de verdere 
ontwikkeling van activiteiten zoals huishoudelijke diensten en maatschappelijke dienstverlening.  

De groep laaggeschoolden wordt dus blijkbaar geconfronteerd met een structurele mismatch 
tussen het aanbod van en de vraag naar arbeid. Aan deze groep wordt derhalve terecht 
bijzondere aandacht besteed bij de tenuitvoerlegging van het werkgelegenheidsbeleid.  

Uit een analyse van de verschillende werkende cohorten blijkt dat bij de oudste leeftijdsgroepen 
een niet te verwaarlozen deel van de zogeheten laaggeschoolden (op basis van het criterium van 
het hoogst behaalde diploma) een midden- of zelfs hooggekwalificeerde baan uitoefent. Dit 
bewijst dat het belang van het diploma de neiging heeft af te nemen naarmate de op het terrein 
verworven bekwaamheden toenemen, terwijl de werkgevers meer dan vroeger eisen dat de 
nieuwkomers een hoger studieniveau kunnen voorleggen.  

Het feit dat, gelet op de massa potentiële kandidaten, laaggeschoolden veel te weinig 
opportuniteiten krijgen om aan de slag te gaan, neemt niet weg dat er voor hen toch 
arbeidsmogelijkheden zijn. Een analyse van de bij de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling 
ingediende vacatures en van de knelpuntfuncties toont immers aan dat werkgevers meer belang 
hechten aan bekwaamheden (eventueel bekrachtigd door een getuigschrift), attitude en 
eventueel ervaring en studierichting dan aan het diploma. Zo wordt, bij de VDAB, in meer dan vier 
op tien gevallen het vereiste diploma niet gepreciseerd. Dat geldt ook voor bijna de helft van de 
door de FOREM meegedeelde vacatures en voor een derde van de werkaanbiedingen bij Actiris; 
dit betekent echter niet dat de werkgever op dit vlak geen eisen stelt. Behalve in Brussel en in de 
Duitstalige Gemeenschap, is de kennis van een tweede taal meestal niet vereist; er wordt van 
uitgegaan dat men de taal beheerst van de regio waarin het beroep moet worden uitgeoefend.  
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Wie zijn de laaggeschoolden? 

De laaggeschoolde bevolking is niet homogeen. Ze telt meer mannen dan vrouwen en ze is 
verhoudingsgewijs groter in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen. Leeftijd is een belangrijke 
determinerende variabele. Het is echter een feit dat een groot aantal jongeren nog studeert en 
dus het definitieve opleidingsniveau nog niet heeft bereikt. Zoals reeds vermeld, is het niveau van 
het diploma minder bepalend voor de oudste leeftijdsgroepen, vanwege de bekwaamheden en 
ervaring die ze tijdens hun loopbaan hebben verworven. Er blijkt nog een andere groep sterk 
betrokken te zijn, namelijk de staatsburgers van niet-EU-landen, van wie een zeer groot deel niet 
over een diploma van ten minste het secundair onderwijs beschikt of van wie het in het 
buitenland behaalde diploma niet wordt erkend.   

In België had ongeveer 38 % van de laaggeschoolden in 2011 een baan, dat is 7 procentpunt 
minder dan het Europese gemiddelde. Terwijl 46 % van de laaggeschoolde mannen werkt, geldt 
dat slechts voor 30 % van de vrouwen. Deze verhoudingen evolueren evenwel als gevolg van, 
onder meer, de transformatie van de economie en sociologische veranderingen. Aldus is de 
werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolde mannen sinds 2000 met bijna 9 punt gedaald, terwijl 
hij voor de vrouwen zogoed als onveranderd is gebleven, aangezien zij sterker vertegenwoordigd 
zijn in de minder conjunctuurgevoelige dienstenactiviteiten en ze veel profijt hebben getrokken 
van de ontwikkeling van banen die worden gefinancierd door het stelsel van de dienstencheques. 
De verhoging van de toegangsdrempels tot de vervroegde-uittredingsregelingen heeft 
bijgedragen tot de stijging van de werkgelegenheidsgraad voor de 55- tot 64-jarige mannen; voor 
de vrouwen in deze leeftijdsgroep was de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd 
doorslaggevend. De werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolde niet-EU-staatsburgers beloopt 
29 %, dat is ongeveer 10 punt minder dan die van de Belgen met eenzelfde scholingsniveau. 
Doordat eerstgenoemden verhoudingsgewijs talrijker zijn, is deze situatie erg zorgwekkend.  

Laaggeschoolden die werken, krijgen algemeen beschouwd meer te maken met wat precariteit 
wordt genoemd. Verhoudingsgewijs werkt een groter aantal onder hen immers deeltijds of heeft 
een tijdelijk arbeids- of uitzendcontract. Ze zien zich vaker genoodzaakt van werk te veranderen, 
terwijl ze geografisch minder mobiel zijn, wat hun kansen op inschakeling op de arbeidsmarkt 
verkleint. 

Terwijl laaggeschoolden in de werkgelegenheid ondervertegenwoordigd zijn (ze maken 20 % van 
de werkenden uit), zijn ze oververtegenwoordigd in de werkloze en, nog meer, in de inactieve 
bevolking. Terwijl hun aandeel in de totale bevolking 32 % bedraagt, beloopt het respectievelijk 
42 % in de werkzoekende bevolking (gedefinieerd volgens de criteria van het IAB) en 53 % in de 
inactieve bevolking (cijfers met betrekking tot 2011).  

Werkzoekenden en inactieven hebben evenwel een sterk uiteenlopend profiel. Terwijl de mannen 
meer dan 60 % van de werkloze laaggeschoolden uitmaken, zijn de vrouwen in de meerderheid bij 
de inactieven. Ook de indeling volgens leeftijd is sterk verschillend. De laaggeschoolde 
werkzoekenden zijn vrij gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën, behalve bij de oudsten 
die zeer weinig talrijk zijn vanwege overwegend inactief. Ongerekend de studenten, is drie vierde 
van de laaggeschoolde inactieven daarentegen tussen 45 en 64 jaar oud. Dit weerspiegelt 
grotendeels het massale beroep op de vervroegde-uittredingsregelingen, onder meer in het kader 
van de herstructureringen in de industrie. De opsplitsing naar nationaliteit toont eens te meer de 
specifieke problemen om laaggeschoolde niet-EU-staatsburgers duurzaam in te schakelen op de 
arbeidsmarkt. Het aandeel van de werkzoekenden, uitgedrukt in procenten van de 
overeenstemmende totale bevolking, bedraagt voor hen 15 %, wat drie keer meer is dan dat voor 
de Belgen. 

Driekwart van de laaggeschoolde werkzoekenden maakt gewag van een vroegere 
beroepservaring. Dit aandeel is vergelijkbaar met dat van de andere scholingsniveaus, maar in dit 
geval gaat het, gemiddeld beschouwd, om een minder recente werkervaring. Van de werklozen 
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die geen diploma secundair onderwijs behaalden, had meer dan de helft vroeger een 
middengekwalificeerde en 6 % een hooggekwalificeerde baan. De verworven bekwaamheden om 
deze functies te kunnen uitoefenen, waren wellicht zeer specifiek voor de tewerkstellende 
onderneming en derhalve minder nuttig op de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden zijn, gemiddeld 
beschouwd, langer werkloos, maar blijkbaar zoeken ze op een andere manier naar werk dan 
hooggeschoolden en is hun zoektocht minder intensief.  

Uit de gegevens van de ad-hocmodule 2009 van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) 
betreffende de 15- tot 34-jarigen blijkt dat familie en vrienden voor laaggeschoolde jongeren het 
voornaamste kanaal zijn om werk te zoeken (30 %, tegen 12 % voor hooggeschoolden). 
Aangenomen wordt dat via deze weg bepaalde hinderpalen die bij een meer formele aanpak 
opduiken, kunnen worden vermeden, bijvoorbeeld het gebrek aan diploma en het probleem om 
zijn/haar bekwaamheden te signaleren. Om een baan te vinden, doen jonge laaggeschoolden ook 
iets vaker een beroep op een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling.  

 

Laag scholingsniveau heeft ongunstige invloed op sociaaleconomische transities 

Volgens de gegevens van de EAK is het scholingsniveau slechts de derde belangrijkste factor die 
de transitie van werkloosheid naar werkgelegenheid verklaart. Doorslaggevender zijn de 
woonregio en de leeftijd. Dit neemt niet weg dat de waarschijnlijkheid dat laaggeschoolden uit de 
werkloosheid raken maar liefst 11 procentpunt lager ligt dan bij de middengeschoolden. Over de 
periode 1998-2011 vertoont deze probabiliteit een uitgesproken conjunctuurprofiel, met een licht 
opwaartse trend die wijst op een verkorting van de werkloosheidsperiodes. Het 
professionaliseren van de werklozenbegeleiding, het toezicht op het zoekgedrag naar werk en 
regelingen ter activering van werkloosheidsuitkeringen of dienstencheques hebben wellicht 
bijgedragen tot deze lichte verbetering op lange termijn. 

De administratieve gegevens van de RVA bevestigen grotendeels de op de EAK gebaseerde 
conclusies. Een derde van de in het tweede kwartaal van 2011 werkzoekende 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen had tijdens de twaalf daaropvolgende maanden immers 
gedurende ten minste één maand een baan. Dit aandeel bedroeg slechts 28 % voor de 
laaggeschoolde werkzoekenden (die 58 % van de totale beschouwde bevolking uitmaken), tegen 
respectievelijk 42 % en 45 % voor de midden- en hooggeschoolden. De kansen van de 
laaggeschoolden op een baan zijn des te kleiner naarmate zij ouder en langer werkloos zijn. Ook 
de woonplaats is bepalend, want in Brussel en Wallonië ligt het uitstroompercentage uit de 
werkloosheid veel lager dan in Vlaanderen.  

Algemeen beschouwd, zijn arbeidsplaatsen in België relatief stabiel. Ook hier blijkt het 
scholingsniveau een sleutelfactor te zijn: ten opzichte van de houders van een diploma van het 
hoger onderwijs hebben middengeschoolden en laaggeschoolden respectievelijk twee- en 
driemaal meer kans op een transitie van werkgelegenheid naar werkloosheid. Over de periode 
1998-2011 werd de werkgelegenheid voor laaggeschoolden overigens minder stabiel. Daar zijn 
verschillende verklaringen voor: enerzijds zijn de laaggeschoolden oververtegenwoordigd in de 
bedrijfstakken die de afgelopen jaren aanzienlijk zijn geherstructureerd en, anderzijds, 
ondervinden ze, zoals reeds vermeld, meer moeilijkheden om arbeidsovereenkomsten voor 
onbeperkte duur in de wacht te slepen (uitzendarbeid en tijdelijke contracten zijn in deze groep 
immers sneller toegenomen dan in de andere scholingsgroepen). 

In vergelijking met de andere groepen, hebben laaggeschoolden ook een veel grotere probabiliteit 
om van werkgelegenheid in inactiviteit te belanden. De sociodemografische variabelen spelen 
evenwel een verschillende rol naargelang van het geslacht. Indien mannen een partner of 
personen ten laste hebben, verkleint voor hen de kans om inactief te worden vanuit 
werkgelegenheid. Bij de vrouwen, daarentegen, stijgt die probabiliteit ingeval van een gezin; het 
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hebben van een partner heeft voor hen geen significant effect. Deze resultaten tonen aan dat de 
verantwoordelijkheden binnen het gezin in ons land vrij traditioneel verdeeld blijven. 

Deze conclusies worden bevestigd door de longitudinale statistieken van de gegevensbank SILC, 
die het mogelijk maken een - weliswaar kleinere - groep personen maand na maand te volgen, 
waardoor kortstondige transities kunnen worden vastgesteld, wat niet mogelijk is op basis van de 
EAK-gegevens. Hieruit blijkt dat tijdens de beschouwde periode, van januari 2008 tot 
december 2009, slechts 56 % van de laaggeschoolden duurzaam werd ingeschakeld op de 
arbeidsmarkt, tegen meer dan 80 % voor de middengeschoolden en meer dan 90 % voor de 
hooggeschoolden. 

 

Onvoldoende bekwaamheden bij het verlaten van de school 

Ondanks een aanzienlijke verhoging van het gemiddelde opleidingsniveau van de jonge 
generaties, verliet 12 % van de jongeren tussen 18 en 24 jaar in 2011 het onderwijssysteem 
zonder over ten minste het diploma secundair onderwijs te beschikken. In het kader van de 
Europa 2020-strategie heeft België zich tot doel gesteld dit percentage tegen 2020 terug te 
dringen tot 9,5 %. Deze doelstelling houdt in dat tegen dan in ons land, van iedere cohorte die de 
arbeidsleeftijd zal bereiken, bijna 10 % nog steeds niet over het kennisniveau zal beschikken dat 
absoluut noodzakelijk is om duurzaam op de arbeidsmarkt te worden ingeschakeld. Ook hier 
speelt de regionale dimensie een rol: het percentage voortijdig schoolverlaters bedraagt in 
Brussel 18,9 %, in Wallonië 14,7 % en in Vlaanderen 9,6 % (Vlaanderen beoogt tegen 2020 5,2 %). 

De resultaten van de ad-hocmodule van de EAK met betrekking tot de transitie van jongeren van 
de school naar de arbeidsmarkt wijzen op bepaalde lacunes in ons onderwijssysteem. Hoewel 
men niet kan verwachten dat alle jongeren hogere studies gaan volgen, trouwens ook geen 
absolute noodzaak, is het niettemin confronterend dat bijna twee derde van de laaggeschoolde 
jongeren ouders heeft die zelf het secundair onderwijs niet hebben beëindigd, dat een vierde 
ervan middengeschoolde ouders heeft en dat slechts een minderheid ouders heeft met een 
diploma van het hoger onderwijs.  

De waarschijnlijkheid dat men de school voortijdig verlaat, varieert ook afhankelijk van andere 
sociodemografische kenmerken. Zo ligt het percentage mannen dat 'afhaakt' de helft hoger dan 
bij de vrouwen. De verschillen zijn flagrant naargelang van de nationaliteit van de jongeren: zo'n 
30 % van de 18- tot 24-jarigen met een niet-Europese nationaliteit heeft het secundair onderwijs 
niet beëindigd, tegen iets meer dan 11 % van de Belgen. Uit de PISA-studies van de OESO blijkt dat 
de situatie van de ouders (scholingsniveau en beroep) de voornaamste verklarende factor is voor 
de schoolproblemen van leerlingen met een immigrantenachtergrond; zij komen vaak uit 
gezinnen die zich in een minder gunstige sociaaleconomische situatie bevinden dan de 
'autochtone' leerlingen. Deze parameter verklaart evenwel niet alles: de taal die thuis wordt 
gesproken, speelt, net als de studiekeuze, een beslissende rol. 

Minder dan de helft van de jongeren die hebben 'afgehaakt', zijn aan het werk. Het percentage 
jongeren dat de school niet heeft afgemaakt, geen opleiding volgt en evenmin een baan heeft, 
bedroeg in 2011 6,6 %. 

Uit de in 2012 door de diensten voor arbeidsbemiddeling uitgevoerde analyses van de 
schoolverlaters blijkt dat iedere extra behaalde onderwijsgraad de kansen verhoogt om snel op de 
arbeidsmarkt te worden ingeschakeld. Tussen de eerste en de derde graad van het secundair 
onderwijs (algemene richting) daalde in 2012 in Vlaanderen het percentage jongeren dat na één 
jaar nog steeds werkloos was van 38 tot 12 %; in Wallonië steeg de inschakelingsgraad na zes 
maanden van 27 % voor de eerste tot 56 % voor de derde graad (alle richtingen door elkaar 
genomen). Het behalen van een professionele bachelor, van een master of van een getuigschrift 
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van het werknemersleerlingstelsel garandeert een snellere kans op werk dan de andere 
studieniveaus, wat wordt bevestigd in Brussel en in de Duitstalige Gemeenschap.  

 

Permanente opleiding biedt slechts relatieve ondersteuning 

Volgens de EAK beliep de graad van participatie aan onderwijs en opleiding tijdens de twaalf 
maanden voorafgaand aan de enquête gemiddeld 23 % bij de 25- tot 64-jarigen (leeftijdsgroep 
waardoor de studenten zoveel mogelijk buiten beschouwing worden gelaten). Bij de 
laaggeschoolden bedraagt deze ratio slechts 10 %, dat is twee keer minder dan bij de 
middengeschoolden en vier keer minder dan bij de hooggeschoolden. De participatiegraad van 
eerstgenoemden ligt zelfs hoger wanneer ze werkzoekend zijn. Dit getuigt van de investeringen in 
opleiding door de diensten voor arbeidsbemiddeling teneinde bij te dragen tot hun inschakeling 
op de arbeidsmarkt, maar ook van het feit dat de ondernemingen ten behoeve van deze groep 
werknemers onvoldoende inspanningen leveren. Inactieven hebben, ongeacht hun initieel 
scholingsniveau, steeds minder toegang tot opleiding dan werkenden en werkzoekenden. 

De deelname van werkzoekenden aan permanente opleiding kan worden geanalyseerd op basis 
van administratieve gegevens. In Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap zijn het de 
laaggeschoolden die de meeste opleidingen volgen. In Brussel gaat het om de in het buitenland 
opgeleide mensen zonder equivalent diploma. Dit is uiteraard toe te schrijven aan het feit dat 
deze groepen oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheid. In verhouding tot het totale aantal 
werkzoekenden ligt de participatiegraad aan opleidingen niet systematisch het hoogst bij de 
laaggeschoolden. Conform de verwachtingen gaat het bij laaggeschoolde werkzoekenden vooral 
om vooropleidingen, bijwerkingslessen (bijvoorbeeld voor talen), begeleiding op de werkvloer, 
enz. De VDAB beklemtoont in zijn jaarverslag 2013 dat bijna twee derde van de niet-werkende 
werkzoekenden voor wie maatregelen werden genomen om hun bekwaamheden te verbeteren, 
binnen de zes maanden een baan vond. 

Wat de werkenden betreft, worden de ondernemingen uit de private sector geacht 1,9 % van de 
loonsom te besteden aan de permanente opleiding van hun werknemers die, gemiddeld 
beschouwd, ten minste om de twee jaar een opleiding zouden moeten kunnen volgen.  

Volgens de Europese enquête naar de opleiding van volwassenen (AES) oordeelde 83 % van de 
laaggeschoolden die werden gevraagd naar de obstakels om opleiding te volgen, geen of niet 
méér scholing of opleiding nodig te hebben, tegenover respectievelijk 77 en 65 % van de midden- 
en hooggeschoolden. Volgens de resultaten van de Europese enquête naar de 
arbeidsomstandigheden (EWCS) zijn 'intellectuele' werknemers er zich overigens meer dan 
'handarbeiders' van bewust dat zij aanvullende opleiding nodig hebben om hun functie naar 
behoren te kunnen uitoefenen.  

Uit een op basis van de EAK-resultaten verrichte multivariate analyse van de factoren die 
bepalend zijn voor de participatie (tijdens de vier weken vóór de enquête) van werknemers aan 
opleidingen in België, blijkt dat de scholing, benaderd vanuit het beroep, de kans op opleiding 
sterk beïnvloedt. Ook het Gewest waar de baan wordt uitgeoefend, is een differentiëringsfactor: 
werknemers in Brussel hebben in dat opzicht meer opleidingskansen dan wie in Vlaanderen werkt 
en zelfs nog meer dan wie in Wallonië werkt. Anciënniteit in een baan is ongunstig voor opleiding, 
evenals het werken in een kleine onderneming, wellicht omdat opleidingskosten in kleine 
structuren moeilijker kunnen worden afgeschreven. 

Meer bepaald om deze problemen op te lossen, hebben de Gewesten en Gemeenschappen, ter 
ondersteuning van de opleiding, verschillende regelingen uitgewerkt in de vorm van cheques, 
uitkeringen of kredieten ten gunste van werkgevers - vooral kmo's - en werkzoekenden. Op 
slechts enkele uitzonderingen na wordt bij die regelingen evenwel geen rekening gehouden met 
het scholingsniveau van de deelnemers. Dat is ook niet systematisch het geval voor de initiatieven 
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die worden gefinancierd met bijdragen aan collectieve fondsen ten gunste van opleiding, die de 
werkgevers dienen te betalen krachtens wettelijke of paritaire verplichtingen. Zo wordt de 
definitie van 'kansengroep' - zoals die wordt gehanteerd in het kader van de bijdrage van 
minimaal 0,10 % van de loonsom - vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten en hoewel 
de laaggeschoolde werknemers en/of werkzoekenden er doorgaans deel van uitmaken, is dat op 
dit ogenblik noch systematisch noch verplicht het geval. 

 

Financiële context is onvoldoende bevorderlijk voor transitie naar werk 

Werkgelegenheidsvallen verwijzen naar situaties waarin werken financieel weinig of niet 
voordelig is ten opzichte van werkloos of inactief zijn; de lageloonvallen van hun kant betreffen 
situaties waarin de financiële prikkel om zijn/haar arbeidsvolume te verhogen, onvoldoende is. 
Deze 'vallen' treffen vooral laagbetaalde banen - en dus in de meeste gevallen laaggeschoolden - 
en, afhankelijk van de gezinssituatie, kunnen ze in België aanzienlijk zijn. Zo bedroeg, volgens 
Eurostat, de werkloosheidsval, die overeenstemt met de fiscale en parafiscale heffing op het extra 
inkomen dat voortvloeit uit de transitie naar werkgelegenheid, in 2011 (dit is vóór de hervorming 
van de werkloosheidsverzekering) 90 % voor een laagverdienende (67 % van het gemiddelde loon) 
alleenstaande zonder kinderen. Het overeenkomstige cijfer in de EU beliep gemiddeld 75 %. Men 
dient evenwel voor ogen te houden dat het gaat om typegevallen waarvan de representativiteit 
van land tot land kan verschillen. De gulheid van de werkloosheidsverzekering in België is 
trouwens erg relatief als men weet dat in 2011 38 % van de werkzoekenden een inkomen ontving 
dat onder de armoededrempel lag. Dat is beter dan het Europese gemiddelde - 46 % -, maar 
helemaal niet te vergelijken met het aandeel van de arme werkenden dat in België 4 % beliep. 

Beschouwt men het geval van een alleenstaande werknemer zonder kinderen waarvan het 
brutoloon, als gevolg van een wijziging in zijn/haar arbeidsprestaties, stijgt van 33 tot 67 % van 
het gemiddelde loon, dan behoort België opnieuw tot de minst stimulerende landen. Het effectief 
marginaal heffingstarief bedraagt dan immers ongeveer 60 %, tegen gemiddeld 47 % in de EU. 

 

Werkgelegenheidsbeleid ondersteunt arbeidsparticipatie van laaggeschoolden 

Er zijn verschillende maatregelen genomen om werkzoekenden meer op de arbeidsmarkt in te 
schakelen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren onder hen. Teneinde het aanbod te 
stimuleren - of met andere woorden de werkloosheids- of inactiviteitsval te verkleinen - is er de 
werkbonus, die een verlaging impliceert van de persoonlijke bijdragen van de werknemers voor 
de sociale zekerheid. Deze bonus verkleint naarmate het (geplafonneerd) referentieloon stijgt. 
Sedert 1 april 2013 biedt deze bonus, die enkel voor de lage lonen bedoeld is, een maandelijks 
voordeel van maximaal € 184.  

Om werkgevers ertoe aan te sporen werklozen in dienst te nemen die het grootste risico lopen 
om in de inactiviteit verzeild te raken (meer bepaald langdurig werklozen), zorgen de 
doelgroepmaatregelen voor een verlaging van de arbeidskosten van deze als minder productief 
beschouwde werknemers. Ze nemen de vorm aan van een vermindering van de 
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, meestal gekoppeld aan de betaling van een 
loonsubsidie (de werkloosheidsuitkering wordt 'geactiveerd'). Ze zijn tijdelijk van aard, aangezien 
de werknemers geacht worden 'op het terrein' de bekwaamheden te verwerven die noodzakelijk 
zijn om geleidelijk het productiviteitsniveau te bereiken dat de werkgevers eisen voor een niet-
gesubsidieerd loon. Het HIVA heeft in een van 2010 daterende studie sommige 
activeringsmaatregelen geëvalueerd en is daarbij tot de vaststelling gekomen dat het 
nettorendement van deze maatregelen positief is, maar mettertijd afneemt.  
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Het stelsel van de dienstencheques was er meer specifiek op gericht huishoudelijke taken, 
waarvan het grootste gedeelte voorheen niet bij de fiscus werd aangegeven, in het gewone kader 
op te nemen, een stabiele baan aan te bieden aan laaggeschoolden en extra arbeidskrachten vrij 
te maken bij de gebruikers van deze diensten. Volgens de RVA waren in 2011 niet minder dan 
150 000 personen, voornamelijk laaggeschoolden, op een of ander tijdstip in het kader van deze 
regeling aan het werk. 

De hervorming van de werkloosheidsverzekering, ten slotte, zorgde voor een grotere 
degressiviteit van de uitkeringen in de tijd (om uiteindelijk te resulteren in een forfait dat na 
maximaal vier jaar werkloosheid dicht in de buurt komt van het leefloon, zonder dat de overige 
inkomens evenwel worden getoetst). Ze beoogt zowel het verzekeringsaspect van de uitkering te 
verstevigen - door deze aan het begin van de periode te herwaarderen - als een terugkeer naar de 
arbeidsmarkt aan te moedigen, door de uitkering geleidelijk te verlagen. Deze filosofie werd ook 
toegepast in het kader van de inschakelingsuitkering die jongeren zonder beroepservaring kunnen 
genieten na één jaar werkloosheid, een uitkering waarvan de duur beperkt is tot maximaal drie 
jaar.  

Deze laatste groep weet zich bovendien sneller begeleid door de diensten voor 
arbeidsbemiddeling en hun zoekgedrag naar werk wordt gevolgd door RVA-facilitatoren. De 
jongeren in kwestie hebben toegang tot de nieuwe 'instapstage', die het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een akkoord tussen de minister van Werk, de Gewesten en de sociale partners. 
Het is de bedoeling de jongeren de mogelijkheid te bieden in een concrete arbeidssituatie 
professionele vaardigheden en attitudes te verwerven. Deze benadering is van essentieel belang 
voor de jongeren die hun studies hebben onderbroken en die formele opleidingen vaak 
associëren met mislukkingen op school, omdat ze op die manier hun waarde aan de werkgevers 
weten aan te tonen. 

Ervaring 'op het terrein' is des te nuttiger daar uit de van 2009 daterende ad-hocmodule van de 
EAK, die gewijd is aan de transitie van jongeren van de school naar de arbeidsmarkt, blijkt dat de 
kans dat jongeren tijdens hun studies werken uiteraard toeneemt volgens de duur van die studies 
en, derhalve, van het bereikte scholingsniveau. Van de laaggeschoolde jongeren hebben er 82 % 
de school verlaten zonder ten minste gedurende één maand bezoldigde arbeid te hebben 
verricht. Jongeren die het onderwijsstelsel voortijdig hebben verlaten, kunnen zich dus in de 
meeste gevallen bij een potentieel werkgever niet beroepen op een minimum aan 
beroepsactiviteiten, wat niets zegt over de mogelijke (onbezoldigde) stages die ze in het kader 
van hun studies eventueel hebben gelopen. 

Voor de 18- tot 25-jarigen die moeilijkheden ondervinden, neemt het recht op sociale integratie 
met de bijstand van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) de vorm aan 
van een recht op werk binnen de drie maanden na hun inschrijving. Dit recht kan ook de vorm 
aannemen van een geïndividualiseerd project dat gericht is op werkgelegenheid (arbeidsgericht 
traject) of op opleiding of studies. Tijdens deze periode kan de jongere een leefloon ontvangen. 
De tewerkstelling overeenkomstig 'artikel 60' is de regeling die de OCMW's het meest toepassen 
om personen in moeilijkheden (opnieuw) in te schakelen. In 2011 konden 24 000 personen (van 
alle leeftijden) aan de slag. 

Ook de moeilijk kwantificeerbare groep mindervaliden mag niet worden veronachtzaamd. In 2007 
had de HRW, aan de hand van de ad-hocmodule 2002 van de EAK, aangetoond dat meer dan 58 % 
van de mindervalide of zieke bevolking laaggeschoold was (tegen 41 % in de totale bevolking op 
hetzelfde moment) en dat minder dan één op drie mindervaliden werkte. Wanneer mensen, 
vanwege hun handicap, niet of niet langer een beroepsactiviteit kunnen uitoefenen in normale 
arbeidsomstandigheden, kan hun een baan worden voorgesteld in een beschutte werkplaats waar 
ze een specifieke begeleiding genieten. In 2011 waren zo'n 25 000 gehandicapte werknemers 
tewerkgesteld in de 140 erkende dergelijke werkplaatsen. Ook de ondernemingen in de sociale 
economie kunnen arbeidskansen bieden. Er bestaan overigens premies voor werkgevers en 
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mindervaliden teneinde hun integratie in het gewone arbeidscircuit te ondersteunen 
(inschakelingspremie, begeleidingspremie, aanpassing van de arbeidsplaats, enz.).  

 

Het onderwijs is rendabel voor individu en maatschappij, maar het verband tussen lonen en 
productiviteit is complex 

Een hoger scholingsniveau verklaart niet alleen een grotere arbeidsparticipatie, het garandeert de 
werkenden ook een betere bezoldiging. Hooggeschoolden zouden productiever zijn, wat een 
hoger loonniveau rechtvaardigt. Dit soort van redenering ligt in de lijn van de theorie van het 
menselijk kapitaal. 

Wordt, op basis van de Europese loonstructuurenquête (SES), het loon dat overeenstemt met de 
voltooiing van het secundair onderwijs als referentie gehanteerd, dan ligt het loon in België 
respectievelijk 12 % lager aan het einde van het lager onderwijs en 8 % lager aan het einde van de 
eerste cyclus van het secundair onderwijs. In de meeste andere landen, met uitzondering van 
Zweden, is het verloningsverschil in het nadeel van de laaggeschoolden duidelijk groter. Het 
resultaat daarvan is dat de loonspanning in ons land minder groot is. Op basis van de SILC-
gegevens kan worden aangetoond dat iemand die de duur van zijn/haar studies met één jaar 
verlengt, gedurende zijn/haar beroepsleven gemiddeld 6 % méér zal verdienen.  

 

Loonkosten van de laaggeschoolden 

In België geldt er geen algemeen bij wet vastgesteld minimumloon. Wel bestaat er een 
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) dat bij collectieve 
arbeidsovereenkomst wordt bepaald door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad en dat 
een ondergrens vormt voor de lonen. De meeste paritaire comités en subcomités voorzien 
overigens in een sectorgebonden minimumloon. De bepalingen ter zake lopen echter zeer sterk 
uiteen. Op de Belgische arbeidsmarkt is er dus een grote verscheidenheid aan praktijken wat het 
aan de werknemers aan te bieden minimaal loon betreft. Volgens gegevens van de FOD WASO 
schommelde het minimumloon in de verschillende paritaire comités begin 2013 tussen € 7 en 
€ 18,50 per uur. 

De beschikbare gegevens inzake de minimumlonen kunnen, mits er wordt uitgegaan van een 
aantal veronderstellingen, gekoppeld worden aan loongegevens uit de SES-enquête. Het 
'effectief' gemiddeld minimumloon in België, dat wordt verkregen door de minimumlonen per 
paritair comité te wegen met het belang van elk paritair comité volgens de SES, zou in 
oktober 2009 aldus ongeveer € 9,20 hebben bedragen, dat is ongeveer 20 % meer dan het 
GGMMI. 

In totaal zou ongeveer 8,6 % van alle Belgische werknemers een loon ontvangen dat maximaal het 
minimumloon of het GGMMI is voor het paritair comité van de betrokkene, verhoogd met 10 %. 
Sommige werknemersgroepen zijn echter sterk oververtegenwoordigd in deze populatie van 
lageloontrekkers. Zo ligt dat aandeel bij de laaggeschoolden dubbel zo hoog. En voor de jonge 
laaggeschoolden, en nog iets meer voor de vrouwen onder hen, neemt het ook nog fors toe: zo 
verdient meer dan de helft van de jonge laaggeschoolden hooguit het minimumloon plus 10 %. 
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Aanbevelingen van de Raad 

De laaggeschoolden - die geen diploma hebben behaald van het hoger secundair onderwijs - zijn 
oververtegenwoordigd in de verschillende inactiviteitsstelsels alsook in de groep van de 
werkzoekenden. Zij die werken, een minderheid, hebben vaker dan gemiddeld een onzekere en 
laagbetaalde baan, maar feit is dat de vraag naar laaggeschoolde arbeidskrachten, die mettertijd 
is afgenomen, ook kan worden ondersteund, getuige het succes van de dienstencheques.  

In dit domein bestaat de voornaamste opdracht van de overheid erin een beleid ten uitvoer te 
leggen dat ervoor zorgt dat het aantal personen dat het onderwijsstelsel verlaat zonder te 
beschikken over een minimumbagage aan bekwaamheden en attitudes die noodzakelijk zijn om 
te kunnen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt en om te kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven, drastisch wordt teruggedrongen. Gelukkig ligt het kwalificatieniveau niet 
voor altijd vast; het kan stijgen dankzij aan deze groep aangepaste aanvullende opleidingen of 
door op het terrein opgedane ervaring.  

Het is immers van essentieel belang dat laaggeschoolden snel een plaats vinden op de 
arbeidsmarkt, eerder dan het risico te lopen in werkloosheid of inactiviteit terecht te komen. Dit is 
niet mogelijk tegen om het even welke prijs; voltijdwerk moet voldoende renderend zijn voor alle 
categorieën van werknemers. 

Acties ten behoeve van de laagstgeschoolden moeten worden ingepast in een algemeen en 
coherent beleid dat gericht is op de versteviging van een banencreërende economische groei en 
op de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het aanbod van arbeidskrachten en 
arbeidsplaatsen, met de bedoeling de levensstandaard en het welzijn van de hele bevolking te 
verhogen. Het succes van een dergelijk beleid veronderstelt de vrijwaring van een evenwichtig 
macro-economisch kader, met name op budgettair vlak, dat bevorderlijk is voor een duurzame 
groei van de economische activiteiten, één van de noodzakelijke voorwaarden voor een  toename 
van de werkgelegenheid.  

 

1. Beperking van het aantal personen die het onderwijsstelsel verlaten zonder voldoende 
bagage 

Voortijdige schoolverlating moet absoluut worden bestreden om de toestroom van 
laaggeschoolden op de arbeidsmarkt te beperken. Er bestaat uiteraard geen mirakeloplossing, 
maar sommige landen slagen er beter in dan andere om de nieuwe generaties bijna integraal tot 
op z'n minst het einde van de secundaire studies te loodsen, zonder daar noodzakelijkerwijs meer 
budgettaire middelen voor vrij te maken. Wellicht moet hun voorbeeld worden gevolgd. De Raad 
heeft zich reeds in eerdere verslagen over deze kwesties gebogen (HRW 2003, HRW 2007 en 
HRW 2009). 

Bepaalde krachtlijnen van de te nemen acties kunnen in herinnering worden gebracht.  

De bestrijding van voortijdig schoolverlaten gebeurt via een regelmatige beoordeling van de 
bekwaamheden en via een vroegtijdig en systematisch beleid; aangezien zittenblijven zeer 
contraproductief is en aanleiding kan geven tot ontmoediging en tot een gevoel van mislukking, 
dient het zoveel mogelijk te worden vermeden. De bijstand die wordt voorgesteld aan jongeren in 
moeilijkheden, moet overigens rekening houden met de gezinssituatie en met eventuele 
problemen in dat gezin. Bijlessen voor migranten en georganiseerde taalcursussen voor de 
gezinnen vergemakkelijken de integratie en het smeden van een sociale band tussen de school, de 
jongeren en de ouders. Deze band moet zo snel mogelijk tot stand worden gebracht; 
verschillende studies tonen immers aan dat de kleuterschool belangrijk is voor een goede 
integratie in de latere studiecycli.  
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Het volstaat niet deze jongeren 'diploma's toe te kennen'; diploma's moeten overeenstemmen 
met een reële bagage in termen van kennis en bekwaamheden. Het technisch en 
beroepsonderwijs, dat bij voorrang en met succes kansen op werk biedt, blijft nochtans vaak een 
soort van 'verbanning' voor leerlingen die mislukt zijn in het algemeen onderwijs. Dat schept een 
negatief beeld en zorgt ervoor dat in deze instellingen gedemotiveerde leerlingen samenkomen 
die op het punt staan het onderwijsstelsel te verlaten, zonder dat de opleidingscapaciteit, in 
termen van zowel personeel als pedagogische instrumenten, daaraan wordt aangepast. Dit moet 
veranderen: a priori is een hiërarchie tussen de algemene, de technische en de beroepsrichtingen 
onaanvaardbaar. Opleidingstrajecten die de algemene basisvorming aanvullen met door de 
arbeidsmarkt gezochte technische of beroepsbekwaamheden moeten worden voorgesteld na 
afloop van een positieve oriënteringsaanpak. De valorisering ervan door de werkgevers is 
onmiskenbaar een troef die meer moet worden uitgespeeld, net zoals jongeren correct moeten 
worden geïnformeerd over het rendement van hun studies, waar ze maar al te vaak niet meer dan 
een kortetermijnvisie op hebben. Ook de harmonisatie tussen het arbeiders- en bediendenstatuut 
zal, in de ogen van de jonge generaties en hun ouders, het - te vaak gedevaloriseerd - imago van 
de zogenoemde manuele beroepen wellicht 'oppoetsen'.  

Bepaalde studierichtingen maken meestal een snelle inschakeling van hun afgestudeerden 
mogelijk; dit geldt voor diegenen die een alternerende opleiding (leercontract) achter de rug 
hebben of een professionele bachelor op zak hebben. Algemeen beschouwd, zijn in deze 
studieprogramma's de bedrijfsstages opportuniteiten om vertrouwd te raken met het 
beroepsleven. De ondernemingen moeten worden gestimuleerd en ondersteund om 10 000 
stageplaatsen ter beschikking te stellen van jonge werkzoekenden, zoals voorgesteld door 
mevrouw De Coninck, minister van Werk. Er dient echter ook te worden op toegezien dat de 
jongeren voldoende begeleid worden en dat de stage een reële vormende inhoud heeft. De 
leerplicht tot de leeftijd van 18 jaar waarborgt niet de facto dat de jongeren, aan het einde van 
hun onderwijstraject, voldoende bagage hebben verworven. Het principe van de leerplicht zou 
wellicht moeten evolueren in de richting van een doelstelling inzake minimale bekwaamheden, 
waardoor jongeren in moeilijkheden sneller op de arbeidsmarkt zouden kunnen komen en hun 
opleiding achteraf zouden kunnen voltooien. Dit veronderstelt een sterk engagement van hun 
kant, maar ook van de werkgevers. Deze laatsten zouden sommige werknemers de kans moeten 
bieden hun prestaties, althans gedeeltelijk, te reduceren, kwestie van hun studies met succes te 
kunnen voltooien. Een dergelijk programma moet niet noodzakelijkerwijs beperkt blijven tot de 
basisopleidingen of ook niet uitsluitend bedoeld zijn voor jonge werknemers.  

Voor tal van jongeren is de inschrijving bij een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling vaak het 
eerste contact met de arbeidsmarkt, meer bepaald omdat in België jonge werkzoekenden zonder 
beroepservaring, na een onbezoldigde inschakelingsperiode, een inschakelingsuitkering kunnen 
genieten (vroeger 'wachtuitkering' genoemd). Deze regeling beklemtoont de 
verantwoordelijkheid van de diensten voor arbeidsbemiddeling in het inschakelingsbeleid, vooral 
ten opzichte van de bevolkingsgroepen die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Toch 
maken sommigen, wellicht de meest kwetsbaren onder de 'afhakers', geen gebruik van dit recht, 
dit bij gebrek aan informatie of omdat ze er geen toegang toe hebben aangezien ze de school 
verlaten hebben vóór het laatste jaar van het secundair onderwijs. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om dit te verhelpen: de uitbreiding van het recht op de inschakelingsprocedure, de 
oprichting van een plaatsingsdienst (georganiseerd door of in samenwerking met de diensten 
voor arbeidsbemiddeling) in de scholen zelf teneinde rechtstreeks contact te hebben met de 
jongeren die dreigen af te haken en hun andere opties te bieden, of het organiseren van een 
follow-up voor jongeren die noch werken, noch opleiding volgen door de informatie uit het 
bevolkings-, onderwijs- en sociale-zekerheidsregister aan elkaar te toetsen.  

De mogelijkheid van een 'tweede kans', met andere woorden de mogelijkheid om opnieuw naar 
school te gaan, zoals die nu reeds door de diensten voor arbeidsbemiddeling aan sommige 
werkzoekenden wordt aangeboden, ligt in de lijn van deze redenering maar momenteel grijpt 
slechts een minderheid ze aan. Deze 'tweede kans' zou op grotere schaal moeten worden 
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toegepast in het kader van combitrajecten (met beroepsopleiding en werk) die speciaal zijn 
aangepast aan de jonge afhakers. In het geval van deze laatsten lijkt een learnfare beleid dat het 
verstrekken van sociale uitkeringen zou koppelen aan een stimulans om een opleiding te volgen, 
aan te bevelen aangezien een dergelijk beleid deze jongeren opnieuw naar het onderwijs zou 
loodsen, zelfs indien dat in een aangepaste vorm zou zijn. Deze hervorming zou samengaan met 
de opsplitsing van de opleidingen in modules die geleidelijk kunnen worden aangevuld tot 
wanneer minstens een equivalent van het diploma van het hoger secundair onderwijs wordt 
behaald. Ze zou passen in een ruimer kader waarin voor elkeen een recht op opleiding zou gelden. 

 

2. Laaggeschoolden begeleiden en opleiden 

Ook al zorgen jongeren die op school afhaken voor een uitbreiding van de laaggeschoolde 
bevolking, ze maken er slechts een klein deel van uit. Volwassenen die niet over voldoende 
kwalificaties beschikken, vooral de oudsten onder hen, zijn veel talrijker en hebben het moeilijk 
om zich op de arbeidsmarkt te handhaven of om zich in te schakelen. Bovendien lopen ze, veel 
meer dan de andere bevolkingscategorieën, het risico om voortijdig de arbeidsmarkt te verlaten 
en in de inactiviteit terecht te komen. 

Hoewel - in theorie - iedereen een leven lang de mogelijkheid heeft om zijn/haar opleiding te 
voltooien, blijkt uit de feiten dat niet iedereen daar de wil of de middelen toe heeft. Het is in de 
behoeften van deze laatsten dat een moderne maatschappij, die ernaar streeft haar bevolking tot 
ontplooiing te laten komen en ze te laten meestromen in de dynamiek van een steeds meer op 
kennis gebaseerde economie, moet voorzien. Elkeen draagt de verantwoordelijkheid om te 
investeren in de ontwikkeling van zijn/haar menselijk kapitaal, maar ook de overheid, met name 
via de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, en de ondernemingen spelen ter zake een 
belangrijke rol.  

Op basis van de door de diensten voor arbeidsbemiddeling uitgestippelde procedures kan in de 
groep van nieuwe werkzoekenden een onderscheid worden gemaakt tussen deze welke zich 
onmiddellijk op de gewone arbeidsmarkt kunnen aanbieden, en die welke voorafgaande actie 
behoeven om de door de werkgevers verwachte bekwaamheden te verwerven. Er moet absoluut 
een project worden uitgestippeld met daarin een reeks concrete en realistische doelstellingen; 
korte en intensieve trajecten moeten daarbij voorrang krijgen, zoveel mogelijk via werkervaringen 
in het normale arbeidscircuit, teneinde deze nieuwe werkzoekenden snel autonoom te laten 
worden en hen af te helpen van het gevoel mislukt te zijn, een gevoel waardoor sommigen in een 
conflictrelatie komen met de instellingen, inclusief met die van de arbeidsmarkt. Ook de 
problemen inzake, bijvoorbeeld, mobiliteit of kinderopvang (voornamelijk in eenoudergezinnen) 
zijn belangrijke aspecten die in het inschakelingsproces moeten worden opgenomen. 

Het begeleidingsproces moet er bij voorrang op gericht zijn aangepaste opleiding te verschaffen 
aan personen die slechts over een minimale of achterhaalde bagage beschikken. Er moet, indien 
nodig, in de eerste plaats werk worden gemaakt van het beheersen van de basiskennis 
(alfabetisering, kennis van de landstaal, noties van informatica, enz.) en van de attitude die 
onontbeerlijk is om in het beroepsmilieu te worden ingeschakeld (naleving van regels en 
werktijden, discipline, enz.). Deze voorwaarde, waaraan wordt voldaan via een begeleiding van 
het type job coaching, is van essentieel belang aangezien ze het pad effent voor kwalificerende 
beroepsopleidingen (met name voor knelpuntberoepen), bedrijfsstages, of voor een 
rechtstreekse overgang naar de arbeidsmarkt. Tijdens dit proces moeten de personen die een 
opleiding volgen, systematisch worden gevolgd teneinde vroegtijdig iedere vorm van 
ontmoediging op te sporen, die de voorbode zou kunnen zijn van een eventueel afhaken. Het is 
ook mogelijk dat de vraag rijst naar de arbeidsgeschiktheid in het gewone circuit (met name 
vanwege een handicap, verslaving, desocialisering,...). Hier nogmaals moet de identificatie van de 
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betrokkenen het mogelijk maken voor hen een specifieke strategie met gespecialiseerde 
begeleiding te ontwikkelen. 

Tegen de achtergrond van een algemene toename van de werkloosheid, ondervinden 
laaggeschoolde werkzoekenden bovendien concurrentie van hogergeschoolden die, om een baan 
te vinden, bereid zijn hun eisen ten aanzien van de kwaliteit van de arbeidsplaats en het 
bezoldigingsniveau af te zwakken. Op lange termijn is een dergelijke situatie van overkwalificatie 
voor niemand voordelig; het is dus vóór alles de taak van de ondernemingen om de 
bekwaamheden die ze zoeken, nauwkeurig te omschrijven en de kandidaten te selecteren die aan 
de vereiste criteria voldoen; de diensten voor arbeidsbemiddeling kunnen hen daarbij helpen.  

Tal van vacatures worden niet gepubliceerd en die welke het wél worden, gaan niet allemaal via 
de diensten voor arbeidsbemiddeling. Het inschakelen van alle netwerken moet derhalve een 
structureel element zijn van ieder beroepsinschakelingsparcours aangezien het een belangrijk 
kanaal betreft via hetwelk naar werk wordt gezocht. De diensten voor arbeidsbemiddeling kunnen 
daartoe bijdragen door de werkzoekenden de noodzakelijke communicatie-instrumenten ter 
beschikking te stellen en ook via een actief beleid van contacten met de werkgevers teneinde hun 
dekkingsgraad van het arbeidsaanbod te verruimen. 

De personen van buitenlandse origine verdienen bijzondere aandacht; tal van migranten 
beschikken immers niet over een voldoende scholingsbagage en wanneer ze hun diploma in het 
buitenland hebben behaald, wordt dit niet altijd erkend. Voor hen moet een beleid worden 
gevoerd tot validering van hun diploma's en bekwaamheden, een beleid dat door de 
Gemeenschappen verder zal worden ontwikkeld. Deze procedures komen trouwens nog meer ten 
goede aan de ouderen met een beroepservaring, die deze aldus kunnen aantonen en ze bij de 
werkgevers derhalve gemakkelijker kunnen valoriseren.  

Permanente opleiding is niet enkel op werkzoekenden gericht. Het feit dat, in de praktijk, 
werkenden op het terrein bekwaamheden en ervaring accumuleren, neemt niet weg dat ook zij 
formelere opleidingen moeten volgen teneinde hun kennis bij te spijkeren of nieuwe kennis op te 
doen, waardoor ze zich op de arbeidsmarkt kunnen handhaven, vooruitgang kunnen boeken in 
hun carrière of gemakkelijker eventuele professionele transities kunnen overwegen. De sociale 
partners moeten bijzondere aandacht hebben voor het feit dat de laagstgeschoolde werknemers, 
vooral vanaf een zekere leeftijd, het minst opleidingen volgen. Het feit dat deze personen minder 
vragende partij lijken dan deze die een hogergekwalificeerde functie bekleden, moet - teneinde 
de lagergeschoolden te motiveren - aansporen tot meer communicatie met betrekking tot de 
noodzaak van permanente opleiding teneinde hun inzetbaarheid te vrijwaren. In dat opzicht 
moeten aan de laagstgeschoolde werknemers evenveel, zoniet meer dan aan de andere 
personeelsleden opleidingen worden voorgesteld die niet specifiek te maken hebben met de 
uitgeoefende functie, voor zover ze de bekwaamheden verruimen en gemakkelijker 
overdraagbaar zijn. Een dergelijk opleidingsbeleid past in het kader van een 
competentiemanagement dat meer belang hecht aan de mogelijkheden van de personen dan aan 
hun eigenlijk diploma. Tegen de achtergrond van schaarste aan geschoolde arbeidskrachten, 
verschaft de onderneming zich aldus de middelen om intern over een menselijk kapitaal te 
beschikken dat vlot kan worden ingezet om te voorzien in de activiteitsbehoeften en dat zich kan 
aanpassen aan de ontwikkeling van de productietechnieken.  

De overheid heeft tot dusver weinig op opleiding in de ondernemingen gerichte 
steunmaatregelen uitgewerkt ten behoeve van specifieke groepen en de bijdrage van 10 % van de 
loonsom ten voordele van de 'kansengroepen' wordt al te vaak van haar initiële bedoeling 
afgeleid. Het zou nochtans verstandig kunnen zijn wél gerichte maatregelen uit te werken, meer 
bepaald ten behoeve van de laaggeschoolden. Het risico dat ze hun baan verliezen, zou kleiner 
worden en, mocht dat toch het geval zijn, zouden hun mogelijkheden tot herinschakeling 
toenemen, wat de aan hun ontslag verbonden sociale kosten zou beperken.  
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3. Ondersteuning van de creatie van voor laaggeschoolden toegankelijke arbeidsplaatsen 

De Raad onderschat geenszins het meesleepeffect dat bestaat tussen de creatie van banen voor 
hooggeschoolden in een economie die steeds meer gericht is op kennisactiviteiten en de creatie 
van banen voor laaggeschoolden. Hij oordeelt echter dat de relatieve positie van deze laatsten 
rechtvaardigt dat de overheid eveneens ingrijpt om het aanbod van voor hen gecreëerde 
arbeidsplaatsen te ondersteunen, zonder daarom activiteiten die niet langer gevraagd zijn, 
kunstmatig in stand te houden.  

In België bestaat er een minimumloon waarvan het niveau het resultaat is van onderhandelingen 
tussen de sociale partners. In dit soort van situatie zijn zogeheten 'insider - outsider'-conflicten 
niet denkbeeldig. Werkenden hebben de facto niet dezelfde belangen als zij die naar werk zoeken 
en die misschien bereid zouden zijn minder eisen te stellen.  

Het bestaan van een minimumloon vormt op zich geen bedreiging voor de werkgelegenheid van 
laaggeschoolden, maar alles hangt uiteraard af van het niveau ervan. Vast staat dat het 
minimumloon, indien het gepaard gaat met maatregelen die een minimale duur bepalen voor 
deeltijdarbeid, een krachtig instrument is in de strijd tegen het verschijnsel van de working poors, 
dat zijn de werkenden wier bezoldiging onder de armoedegrens ligt (overeenstemmend met 60 % 
van het mediaan inkomen). Een minimumloon beperkt tevens het risico op 
werkgelegenheidsvallen voor werkloze laaggeschoolden (of laaggeschoolden die zich in een 
inactiviteitsstelsel bevinden), ofschoon de mate waarin dit het geval is, afhangt van de impact van 
de rechtstreekse belasting op de inkomens uit arbeid, inclusief de laagste inkomens. 

De meeste macro-econometrische modellen stellen vast dat maatregelen die een vermindering 
van de arbeidskosten beogen (bijvoorbeeld een vermindering van de werkgeversbijdragen voor 
de sociale zekerheid) een positieve impact hebben op de vraag naar arbeidskrachten. 
Voortbouwend op deze redenering, komen deze modellen tot de slotsom dat, bij een equivalente 
initiële begrotingsinspanning, de nettobanencreatie groter zou zijn indien de maatregel op de lage 
lonen wordt gericht. Het hefboomeffect op de relatieve verlaging van de arbeidskosten is de facto 
groter en de meevallereffecten (waarbij werknemers in dienst worden genomen of gehouden die 
dat ook zonder de maatregel zouden zijn geweest) kleiner. Het loonniveau gebruiken als 
subsidiëringscriterium is des te relevanter daar het eenvoudig is; de werkgever kan het 
gemakkelijk laten meespelen in zijn beslissing tot indienstneming en, transversaal, worden aldus 
de substitutierisico's beperkt tussen categorieën van begunstigden (risico's die zouden kunnen 
opduiken door criteria zoals leeftijd of werkloosheidsduur). In combinatie met een verlichting van 
de belastingdruk op de laagste inkomens uit arbeid, zijn de op de lage lonen gerichte structurele 
lastenverlagingen tevens een economisch relevant en sociaal minder stigmatiserend alternatief bij 
de invoering van arbeidscontracten van het 'mini-job' type. Supplementaire, doch tijdelijke, 
maatregelen die eveneens op de lage lonen zijn gericht, vullen het arsenaal aan doordat ze meer 
specifiek gericht zijn op de nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Ze verlagen immers de 
arbeidskosten gedurende de periode dat de werknemer de vereiste bekwaamheden verwerft en 
ze ontzien de overheidsfinanciën.  

Om die reden heeft de overheid, ter aanvulling van het beleid dat een verhoging van het 
scholingsniveau beoogt, verschillende instrumenten ingesteld die het mogelijk maken om, 
enerzijds, de kosten van laaggeschoolde werknemers voor de werkgever te reduceren en, 
anderzijds, het financieel voordeel dat deze arbeidskrachten uit werk halen te vergroten teneinde 
hen te stimuleren in hun zoektocht naar een baan. De verantwoordelijkheid voor deze regelingen 
zal, in het kader van de staatshervorming, grotendeels worden overgedragen aan de Gewesten. 

De thans bestaande - nochtans aanzienlijke - lastenverlagingen hebben het evenwel niet mogelijk 
gemaakt de werkgelegenheidsgraad van de lagergeschoolden aanmerkelijk te verhogen. Het 
aantal voor hen bestemde vacatures is nog steeds ontoereikend en, als er dan al vacatures zijn, 
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ondervindt deze groep vaak concurrentie van hogergeschoolde werkzoekenden. Het zou dus 
opportuun zijn na te gaan hoe efficiënt de maatregelen inzake werkbonus, activering en 
lastenverlaging zijn, ook om de begunstigden ervan na de gesubsidieerde periode aan het werk te 
houden. De duurzaamheid van de inschakeling op de arbeidsmarkt (niet noodzakelijk in dezelfde 
onderneming) is het ultieme bewijs dat het inschakelingsproject geslaagd is. Het is dus weinig 
pertinent tewerkstellingsformules voor te stellen voor activiteiten waarin de betrokkenen een 
beroepservaring opbouwen die op de arbeidsmarkt niet wordt gevraagd. 

Er kan de facto vraag zijn naar laaggeschoolde arbeid, maar niet noodzakelijk op het 'normale' 
loonkostenniveau. Dit is typisch het geval voor de huishoudelijke diensten. Het fantastische 
succes van de dienstencheques wordt immers grotendeels verklaard door de aanzienlijke 
subsidiëring die met deze regeling gepaard gaat. Andere buurtdiensten zouden dezelfde 
behandeling kunnen genieten. Een dergelijke uitbreiding mag echter slechts worden overwogen 
nadat is uitgemaakt wat de impact ervan is op het regulier werk in de in deze domeinen reeds 
bestaande commerciële activiteiten en op de budgettaire gevolgen ervan.  

Ook in de niet-marktdiensten heeft de overheidsfinanciering de aanzienlijke banencreatie van de 
afgelopen jaren mogelijk gemaakt. Deze arbeidsplaatsen voorzien in een reële behoefte van de 
bevolking, een behoefte die de komende jaren wellicht nog zal toenemen. De gevolgen van de 
vergrijzing zijn immers nog maar voor een deel zichtbaar, met name inzake gezondheidszorg of de 
opvang van ouderen. Ook de ondernemingen uit de sociale economie bieden laaggeschoolden tal 
van werkgelegenheidskansen, maar ook daar gaat het om zwaar gesubsidieerde banen en slechts 
een minderheid van deze werknemers slaagt erin zich in het gewone arbeidscircuit in te 
schakelen. In de marktsector trachten ondernemingen, teneinde hun productiekosten terug te 
dringen, bepaalde functies die niet tot de 'core business' behoren, onder te brengen in entiteiten 
die onder de bevoegdheid van andere paritaire comités vallen, of ze besteden die functies uit in 
lageloonlanden. In al deze gevallen zijn de arbeidskosten dus wel degelijk een bepalende factor 
voor de werkgelegenheid. 

Hier moet echter aan worden toegevoegd dat de arbeidskosten in de ruime zin moeten worden 
beschouwd; ze omvatten onder meer ook de kosten die inherent zijn aan het zoeken naar en de 
selectie van werknemers op het ogenblik van de indienstneming, alsook de ontslagvergoedingen 
in geval van contractbreuk. Het is wellicht ook daarom dat tijdelijke en uitzendcontracten steeds 
meer een eerste fase lijken in het inschakelingsproces op de arbeidsmarkt. Ze bieden de 
werkgever niet alleen de mogelijkheid de werknemer in een arbeidssituatie te beoordelen, maar 
ze bieden ook de werknemer de kans om door de markt gevaloriseerde ervaring en 
bekwaamheden te verwerven.  

Deze contracten, die soms als precair worden bestempeld, moeten in feite dienen als springplank 
naar vaste banen. Dat geldt blijkbaar minder voor de laaggeschoolden dan voor de andere 
categorieën. Laaggeschoolden ondervinden immers niet alleen meer moeilijkheden om werk te 
vinden, maar ook om dat werk te behouden. Dit weerspiegelt voor een deel ook de grotere 
substitueerbaarheid van personen voor banen waarvoor geen groot menselijk kapitaal is vereist. 
In Vlaanderen hebben de werkgevers, die zich bewust zijn van het probleem, een akkoord 
onderschreven dat erop gericht is de overgang te vergemakkelijken van laaggeschoolde jonge 
uitzendkrachten naar duurzame contracten dankzij de tenuitvoerlegging van persoonlijke 
ontwikkelingsplannen. Dit soort van verbintenis, en de ontwikkeling van zogenoemde 
invoeginterimformules, tonen aan dat de werkgevers beseffen dat ze er belang bij hebben de 
talenten en de ervaring van het bestaande personeel beter te valoriseren. Dat is immers een troef 
in een context waarin de schaarste aan arbeidskrachten niet enkel hooggeschoolde functies 
betreft en ze de vooruitzichten inzake de ontwikkeling van activiteiten kan bedreigen. Het gaat 
ook om een investering die bedoeld is om op langere termijn de inzetbaarheid van de 
werknemers te verhogen teneinde, via interne mobiliteit, de ondernemingen veerkrachtiger te 
laten omgaan met de gevolgen die de vergrijzing inhoudt voor het arbeidsaanbod. 
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De arbeidsorganisatie kan daar ook toe bijdragen door, bijvoorbeeld, de verschillende taken van 
een complexe functie te ontbinden. Het gaat erom laaggeschoolden nuttige en gewaardeerde 
taken te laten uitvoeren door de activiteiten van de hoogstgeschoolden (vaak diegenen die het 
moeilijkst te recruteren zijn en die het best betaald worden) te heroriënteren naar hun 
basisberoep. De productiviteit van de hoogstgeschoolden kan worden opgevoerd door ze vrij te 
stellen van de bijkomende taken die goedkoper kunnen worden uitgevoerd door 
lagergeschoolden. Een dergelijke benadering heeft wellicht haar grenzen, maar het is de moeite 
waard de proef op de som te nemen, al was het maar omdat deze benadering een origineel 
element van antwoord biedt op de problemen van mismatch op de arbeidsmarkt: ze maakt 
schaarse middelen vrij in termen van hooggeschoold personeel en ze biedt arbeidskansen aan de 
overtollige laaggeschoolde werkzoekenden. Terwijl de eerste gevolgen van de vergrijzing zich 
beginnen te manifesteren, zijn het met name dergelijke innovaties in de werking van onze 
ondernemingen die het, via een verruiming van het aanbod van economisch rendabele banen, 
mogelijk zullen maken het groeipotentieel van onze economie en haar model van sociale 
bescherming te vrijwaren.  
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INLEIDING 

Het eerste deel van dit HRW-verslag voorziet, zoals steeds, een overzicht van de recente 
ontwikkelingen op en vooruitzichten voor de arbeidsmarkt. Dit hoofdstuk is opgedeeld in vier 
delen. Het eerste deel begint met het overlopen van de recente ontwikkelingen inzake 
demografie en arbeidsmarktparticipatie, aangezien deze factoren een fundamentele impact 
hebben op de arbeidsmarkt als geheel. In een tweede deel volgt een overzicht van de 
werkgelegenheid en de werkloosheid zoals ze worden geregistreerd in de administratieve 
gegevens. Het derde deel herhaalt deze twee onderwerpen, maar biedt een gedetailleerdere 
analyse dankzij het gebruik van de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten als bron. 
Hieruit volgen vergelijkingen volgens opleidingsgraad, leeftijdsgroep, verblijfsregio, enz. In het 
vierde deel worden een aantal arbeidsmarktindicatoren besproken, gevolgd door de resultaten 
van de economische projecties van de Nationale Bank van België met betrekking tot de 
arbeidsmarkt voor 2013 en 2014. 
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1. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN EN ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE 

De gradueel kleiner wordende groei van de bevolking op arbeidsleeftijd - de 15- tot 64-jarigen - 
die de afgelopen jaren werd opgemerkt, zette zich ook in 2012 verder. Deze tendens is een 
rechtstreeks gevolg van twee factoren: de toenemende vergrijzing en de afnemende netto-
migratie. 

 
Tabel 1 - Demografische ontwikkelingen 
(veranderingen in duizenden personen, gemiddeld op jaarbasis, tenzij anders vermeld) 
 

          2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012r 

Totale bevolking 57 69 77 84 87 99 98 81 
p.m. netto migratie-stroom doorheen het jaar  46 50 57 64 63 79 62 56 

Bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) 44 63 70 62 50 55 45 25 
    

Beroepsbevolking 73 44 20 53 43 45 39 22 

p.m. geharmoniseerde activiteitsgraad1  66,7 66,5 67,1 67,1 66,9 67,7 66,7 66,9 
  
Bronnen: EC (EAK), ADSEI-FPB, RVA. 
1 In procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar). 
 
 

In 2012 nam de bevolking op arbeidsleeftijd toe met slechts 25 000 personen, wat sterk 
contrasteert met de groei van 70 000 in 2007. Een eerste verklarende factor is de vergrijzing, 
waarbij we een verhoogde uitstroom van 64-plussers opmerken, in combinatie met een verlaagde 
instroom van jongeren die de leeftijd van 15 jaar bereiken. Deze vergrijzing van de bevolking is de 
hoofdreden voor de dalende aangroei van de bevolking op arbeidsleeftijd van de voorbije jaren. 
Volgens de Bevolkingsvooruitzichten van het Belgisch Federaal Planbureau (FPB) zouden de 
cohorten die de arbeidsleeftijd verlaten in 2012 voor het eerst zelfs groter zijn dan de instroom in 
de bevolking op arbeidsleeftijd, waardoor deze dus reeds in 2012 zou afgenomen zijn indien er 
geen netto-migratie was naar ons land.  

De netto-migratie viel sinds 2012 echter ook terug in vergelijking met de voorgaande jaren. Deels 
kan dit verklaard worden door de verstrengde regelgeving inzake gezinsherenigingen en asiel, 
maar ook de afnemende aantrekkingskracht van België voor migranten als gevolg van de impact 
van economische crisis op de Belgische economie speelt een belangrijke rol. Het belang van de 
economische bedrijvigheid op de aantrekkingskracht van een land als migratiebestemming wordt 
geïllustreerd door de sterke stijging van de migratie richting Duitsland. De herziening van de 
Bevolkingsvooruitzichten ten opzichte van de vorige versie uit 2011, is aanzienlijk als gevolg van 
deze gewijzigde context. Bovendien zou ook het aantal geboortes gedrukt worden door diezelfde 
crisis, wat op langere termijn opnieuw een effect zal hebben op de bevolking op arbeidsleeftijd. 
Tegen 2060 zou de totale bevolking zo, in vergelijking met de vorige Bevolkingsvooruitzichten, 
meer dan 750 000 personen lager uitkomen op 12,75 miljoen. De bevolking op arbeidsleeftijd zou 
maar liefst een half miljoen personen lager liggen op 7,4 miljoen. 

  



 

 
Grafiek 1 - Neerwaartse herziening van de bevolking (op arbeidsleeftijd)
(in eenheden, gegevens telkens op 1 januari van het overeenstemmende jaar)
 

  
Bron: FPB. 
 
 
Ook de groei van de beroepsbevolking, zijnde de som van de werkenden en de werklozen en aldus 
het bestaande arbeidsaanbod, die vorig jaar nog relatief stevig was, zakte in 2012 terug tot 22
eenheden. De geharmoniseerde activiteitsgraad, berekend als de
beroepsbevolking en de bevolking op arbeidsleeftijd, kende terug een lichte toename van 0,2 
procentpunt op jaarbasis tot 66,9
vlakke verloop in nagenoeg alle deelcategorie
activiteitsgraad bij de 55-64-jarigen met 1 procentpunt tot 41,4
factor, samen met de stijgende participatie van vrouwen en hun toenemende scholingsgraad, is 
de oorzaak van de gestage toename van de activiteitsgraad de afgelopen jaren. De ondersteuning 
door de gestaag stijgende activiteitsgraad van de vrouwen, die in 2012 nog met 0,3
aangroeide tot 61,3 %, zal echter langzaam weg
optrekken van de pensioenleeftijd voor vrouwen van 60 naar 65 jaar uitgewerkt raakt.

 

Neerwaartse herziening van de bevolking (op arbeidsleeftijd) 
(in eenheden, gegevens telkens op 1 januari van het overeenstemmende jaar) 

Ook de groei van de beroepsbevolking, zijnde de som van de werkenden en de werklozen en aldus 
het bestaande arbeidsaanbod, die vorig jaar nog relatief stevig was, zakte in 2012 terug tot 22
eenheden. De geharmoniseerde activiteitsgraad, berekend als de verhouding tussen de 
beroepsbevolking en de bevolking op arbeidsleeftijd, kende terug een lichte toename van 0,2 
procentpunt op jaarbasis tot 66,9 %. Een opsplitsing naar bevolkingsgroep leert dat dit relatief 
vlakke verloop in nagenoeg alle deelcategorieën terug te vinden is, al valt de toename van de 

jarigen met 1 procentpunt tot 41,4 % opnieuw positief op. Deze 
factor, samen met de stijgende participatie van vrouwen en hun toenemende scholingsgraad, is 

tage toename van de activiteitsgraad de afgelopen jaren. De ondersteuning 
door de gestaag stijgende activiteitsgraad van de vrouwen, die in 2012 nog met 0,3

echter langzaam wegvallen, aangezien het stuwende effect van
optrekken van de pensioenleeftijd voor vrouwen van 60 naar 65 jaar uitgewerkt raakt.
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2. ANALYSE VAN DE ARBEIDSMARKT OP BASIS VAN 

In dit tweede deel worden administratieve gegevens gebruikt om een eerste overzicht te schetsen 
van de situatie op de arbeidsmarkt. Administratieve bronnen zijn exhaustief en aldus de "echte" 
waarden van de bestudeerde variabelen. Het nadeel van deze gegevensbronnen is echt
beperkte informatie over de verschillende karakteristieken van de personen achter de cijfers. 
Bovendien kunnen deze cijfers afhankelijk zijn van de institutionele context 
wat werkloosheid betreft -, waardoor definities en bronnen
slechts in geringe mate internationaal te vergelijken zijn. Deze nadelen kunnen deels worden 
opgevangen door de analyse aan te vullen met een studie op basis van op Europees niveau 
geharmoniseerde enquêtegegevens, zoal

Het hoofdstuk begint met een analyse van de economische bedrijvigheid en het verloop van de 
werkgelegenheid om vervolgens over te gaan naar een bespreking van de werkloosheid.

 

2.1. Activiteit en werkgelegenheid

2.1.1. Algemene economische 

In 2012 schommelden de kwartaalgroeivoeten van het bbp
op de kleine negatieve uitschieter in het tweede kwartaal na, rond het nulpunt. Op jaarbasis 
resulteerde dit in een afname van 0,3
1,9 % in 2011.  

 
Grafiek 2 - Verloop van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid
(gegevens gezuiverd voor seizoen
voorgaande trimester) 
 

  
Bron: INR. 
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2.1.2. Werkgelegenheid  

De afwezigheid van conjuncturele dynamiek weerspiegelde zich in de prestaties van de 
arbeidsmarkt in 2012, aangezien de economie niet de nodige banen kon creëren om aldus de 
werkloosheid stabiel te houden. 

Het totale arbeidsvolume in 2012 vertoonde een zwakke groei van 0,2 % op jaarbasis als gevolg 
van de onderliggende toename van de gemiddelde werkgelegenheid met hetzelfde percentage. 
Het totale aantal gewerkte uren per persoon wijzigde dus niet op jaarbasis, al bleek het verloop 
van het aantal uren per persoon doorheen het jaar wat te verbeteren. De relatieve stagnatie van 
deze variabelen staat in scherp contrast met de sterke prestatie van het voorgaande jaar, toen het 
arbeidsvolume nog met 1,9 % toenam. 

 
Tabel 2 - Bijdrage van de arbeidsmarktvariabelen tot het bbp naar volume 
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bbp naar volume 2,7 2,9 1,0 -2,8 2,4 1,9 -0,3 
  

Arbeidsvolume (r) 1,2 1,8 1,5 -1,6 0,9 1,9 0,2 
Werkgelegenheid 1,1 1,7 1,8 -0,2 0,7 1,4 0,2 
Gewerkte uren per persoon 0,1 0,2 -0,3 -1,5 0,2 0,5 0,0 

  
Schijnbare productiviteit per 
gewerkt uur 1,4 1,0 -0,6 -1,1 1,5 0,0 -0,5 

  
Bronnen: INR, NBB. 
 
 
Het relatief stabiele verloop van het totale aantal gewerkte uren geeft aan dat een herstel naar 
het niveau van voor de crisis nog enige tijd kan duren. Een van de gevolgen van de zwakke 
conjuncturele context was namelijk de nieuwe toename van het aantal tijdelijk werklozen. De 
afnemende economische activiteit zorgde er voor dat meer bedrijven in moeilijkheden kwamen 
en van dit systeem gebruik moesten maken. De toename is echter veel kleiner dan in 2008 en 
2009, mede door de kleinere bbp-terugval, maar ook door een verstrengde regelgeving. Het 
aantal gewerkte uren per persoon kan bovendien gedrukt worden door de stijgende 
activiteitsgraad van de ouderen, die vaker deeltijds werken, door de activering van voorheen 
inactieve echtgenoten, die vaak op deeltijdse basis de arbeidsmarkt betreden om de toegenomen 
onzekerheid van het gezinsinkomen te compenseren, door de verdere groei van de 
werkgelegenheidsgraad van de vrouwen, die vaker dan mannen op deeltijdse basis werken, en 
door de nog steeds groeiende hoeveelheid gesubsidieerde jobs, voornamelijk in de vorm van 
- grotendeels deeltijdse en vaak door vrouwen ingevulde - dienstenchequebanen. 

De productiviteit per gewerkt uur in 2012 liep, net als in 2008 en 2009, terug door de 
geregistreerde bbp-daling, terwijl het arbeidsvolume nog licht toenam. Dit kan gezien worden als 
een indicatie dat er nog een correctie moet volgen op de arbeidsmarkt: in tijden van crisis 
reduceren bedrijven eerst het aantal gewerkte uren, vooraleer de werkgelegenheid terug te 
schroeven om zo hun capaciteit beter op de veranderende vraag af te stemmen. Deze manier van 
werken komt in België vaak voor, omdat zo voldoende flexibiliteit wordt behouden om vlot te 
kunnen inspelen op een eventueel snel herstellende vraag. Verder kunnen bij dit patroon de 
additionele kosten verbonden aan het terugschroeven van het personeelsbestand een rol spelen 
en is er steeds het risico dat werkgevers bij een herneming van de activiteit er niet meer in slagen 
geschoold personeel aan te werven, gegeven de hoge graad van mismatch die de Belgische 
arbeidsmarkt karakteriseert (voor meer details over dit onderwerp, zie Zimmer (2012)). Ook de 



36. 

continue toename van het aantal dienstenchequewerkers kan één van de oorzaken zijn van de 
daling van de productiviteit per uur, aangezien dit in de praktijk vaak jobs zijn met een kleinere 
toegevoegde waarde per uur, die meestal worden ingevuld door laaggeschoolden. In 2012 zou, 
ondanks de recente prijsstijgingen en de beperking van het aantal toegelaten cheques, het aantal 
dienstenchequewerkers nog met bijna 8 % groeien tot, op basis van RSZ-gegevens, ongeveer 
110 000. 

 
Tabel 3 - Werkgelegenheid volgens bedrijfstak 
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 
 
  
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Niveau 2012 

Totale werkgelegenheid 50 73 79 -8 31 59 8 4630 

 Grenswerkers 2 2 0 1 0 -2 0 77 

 Binnenlandse werkgelegenheid 48 71 79 -9 31 62 8 4553 

  Landbouw, bosbouw en visserij -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 60 

  Industrie en energie -4 -1 1 -28 -19 -2 -7 583 

  Bouwnijverheid 10 10 7 2 2 5 0 278 

  Diensten 43 65 73 19 51 60 17 3633 

   Handel, vervoer en horeca -2 10 9 -12 -1 6 -3 993 

   Informatie en communicatie 3 3 3 0 -2 1 1 109 

   Financiële dienstverlening 0 1 -4 -1 -1 1 -1 137 

   Verhuur en handel van onroerend goed -2 0 1 1 1 1 0 25 

   Zakelijke dienstverlening 32 37 39 5 29 32 7 805 

   Overheid en onderwijs 6 7 10 14 7 1 -3 804 

   Gezondheids- en welzijnszorg 11 11 13 15 20 16 12 557 

   Cultuur, recreatie, overige diensten -4 -4 1 -3 -3 4 2 203 

 Zelfstandigen 4 7 10 5 6 10 6 742 

 Loontrekkenden 45 66 69 -12 26 50 2 3888 

  
Bron: INR. 
 
 
Ook in 2012 neemt de branche "zakelijke dienstverlening", waaronder dit stelsel deels valt en 
waarin ook uitzendbedrijven geclassificeerd worden, dus in belang toe, al is de stijging met een 
toename van 7 000 personen op jaarbasis kleiner dan in de meeste voorgaande jaren, met name 
door de vertragende groei van het aantal uitzendbanen. Binnen de totale binnenlandse 
werkgelegenheid werkt nu 17,7 % in deze bedrijfstak, in totaal zijn dit 805 000 personen. 

De gehele binnenlandse werkgelegenheid groeide in 2012 slechts met 8 000 werkenden, waarvan 
6 000 zelfstandigen en slechts 2 000 loontrekkenden. Dit is maar liefst 54 000 eenheden lager dan 
de toename in 2011. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de dienstensector, die met 
17 000 personen groeide, terwijl de werkgelegenheid in de landbouw en de industrie daalde met, 
respectievelijk, 2 000 en 7 000 personen. De afname in 2012 geeft aan dat de primaire en 
secundaire sectoren in sneltempo banen blijven verliezen. De daling van de werkgelegenheid in 
deze branches is een fenomeen dat reeds lange tijd aanwezig is: het laatste jaar met een 
significante positieve groei van de industriële werkgelegenheid was 2001. Van 2009 tot en met 
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2012 zijn in de industrie reeds 55 000 banen verdwenen. Gegeven de aanhoudende groei in de 
dienstensectoren tertialiseert de werkgelegenheid dus verder1. 

De toename van de werkgelegenheid in de bouwsector - met uitzondering van 2012 - wordt de 
afgelopen jaren voor een groot deel gedragen door het stijgende aantal zelfstandigen in deze 
branche. Dit was mede een gevolg van de overgangsregeling inzake het vrij verkeer van personen 
die gold voor de EU-landen die in 2004 tot de EU toetraden. Deze - sinds 2009 afgeschafte - 
regeling, die bedoeld was om de arbeidsmarkten van de 'oude' EU-lidstaten te vrijwaren van een 
aanbodschok, werd immers op grote schaal omzeild door zich als zelfstandige te vestigen, een 
statuut dat buiten deze regeling viel. Aangezien vele van deze buitenlanders in de bouwsector 
actief zijn, heeft dat ook een effect op de samenstelling en de groei van de werkgelegenheid in 
deze sector. Tot 31 december 2013 geldt eenzelfde maatregel voor personen uit Roemenië en 
Bulgarije, de landen die in 2007 toetraden. 

Buiten de reeds genoemde branche "zakelijke dienstverlening", droeg ook de "gezondheids- en 
welzijnszorg" bij aan de stijging van het aantal dienstenbanen. Deze laatste branche was de 
afgelopen jaren overigens een van de sterkhouders van de Belgische werkgelegenheid. In de 
context van een vergrijzende bevolking is dit een patroon dat zich ook de komende jaren 
waarschijnlijk zal verderzetten, al dan niet aan een lager tempo, wegens de steeds strakkere 
budgetten. Het aantal banen in de branche "Handel, vervoer en horeca" is in 2012 terug gedaald, 
na de stijging met 6 000 in 2011. De opvallendste terugval is echter terug te vinden bij de branche 
"overheid en onderwijs". De afname van 3 000 jobs op jaarbasis is de eerste sinds 1997 en geeft 
ook aan dat deze branche, in tegenstelling tot in de periode 2008-2009, geen steun kon verlenen 
aan de werkgelegenheid tijdens de conjunctuurdaling in 2012. Gezien de toename van de 
werkgelegenheid in het onderwijs is deze daling bovendien volledig het gevolg van de 
ontwikkelingen bij de overheid. 

 

2.1.3. De werkgelegenheid in de gewesten 

Op basis van de regionale rekeningen kan de tewerkstelling in de gewesten opgesplitst worden 
naar bedrijfstak. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met een vertraagde 
publicatiesnelheid: de meest recente gegevens betreffen momenteel 2011. Deze cijfers zijn echter 
nuttig om structuurverschillen in de werkgelegenheid tussen de gewesten op te sporen en ook de 
gewestelijke impact van de grote recessie kan erdoor geïllustreerd worden. 

  

                                                           
1  De tertialisering van de Belgische werkgelegenheid sinds 2007 verloopt hiermee sneller dan in de periode voor de 

crisis (2000 tot 2007). In vergelijking met de buurlanden verloopt het ook sneller dan in Nederland, al heeft de 
industriële werkgelegenheid in dat land reeds lang een wat kleiner belang in de totale werkgelegenheid dan in 
België. De Franse industriële werkgelegenheid, daarentegen, daalt de laatste jaren dan weer sneller dan de 
Belgische. Duitsland is een uitzondering: hier is de werkgelegenheid in de industriële branches, na een initiële dip in 
het begin van de crisis, terug hersteld. De banencreatie in de overige branches blijft ook in Duitsland echter op peil, 
waardoor het belang van de industriële branche in de Duitse werkgelegenheid langzaam zakt en ondertussen op net 
geen 19 % ligt. Dit is wat lager dan in het eerste kwartaal van 2008, toen dit aandeel nog op 19,6 % lag. Het is echter 
nog steeds heel wat hoger dan in België (12,7 %), Frankrijk (11,8 %) en Nederland (10,4 %). 
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Tabel 4 - Verloop van het tewerkstellingsaandeel van de bedrijfstakken in de gewesten 
(in procenten van het totale aantal tewerkgestelden, en veranderingen in procentpunt) 
 

Brussel Vlaanderen Wallonië 
  2007 2011  2007 2011  2007 2011  

Landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 2,1 1,6 -0,5 2,0 1,5 -0,5 
Industrie en energie 6,2 4,4 -1,8 18,1 15,4 -2,7 13,7 12,6 -1,1 
Bouwnijverheid 2,7 3,0 0,3 6,1 6,5 0,4 6,5 7,0 0,5 
Diensten: 91,1 92,6 1,5 73,6 76,4 2,8 77,8 78,9 1,0 
 Handel, vervoer en horeca 20,8 19,6 -1,2 23,9 22,7 -1,2 22,8 21,5 -1,3 
 Informatie en communicatie 5,7 5,0 -0,7 1,8 2,1 0,2 1,4 1,6 0,1 
 Financiële dienstverlening 10,4 9,2 -1,2 2,1 2,0 -0,1 1,8 1,7 -0,1 
 Verhuur en handel van onroerend 
 goed 0,9 0,8 -0,1 0,4 0,4 0,0 0,5 0,6 0,1 
 Zakelijke dienstverlening 14,8 18,6 3,8 15,6 18,7 3,0 12,5 14,7 2,2 
 Overheid en onderwijs 24,3 25,1 0,7 14,6 14,5 -0,1 20,9 20,4 -0,6 
 Gezondheids- en welzijnszorg 8,4 9,0 0,7 10,7 12,0 1,3 12,5 13,7 1,2 
 Cultuur, recreatie, overige 
 diensten 5,9 5,3 -0,5 4,5 4,0 -0,5 5,4 4,8 -0,6 

p.m. Totalen (in duizenden personen) 666 692 26 2541 2624 8 1173 1225 52 

  
Bron: INR. 
 
 
Uit de tabel komt naar voren dat de dienstenbranches samen meer dan drie kwart van alle banen 
verzorgen in de drie gewesten, met meer dan 9 op de 10 banen in Brussel als uitschieter. Deze 
diensten deden het tot en met 2011 nationaal overigens nog steeds goed, ook in elk gewest 
afzonderlijk. In het bijzonder de sector "zakelijke diensten", waarin een groot deel van de 
dienstencheque- en uitzendbedrijven geklasseerd zijn, presteerde sterk. Over de periode 2007-
2011 registreerde het Vlaamse werkgelegenheidsaandeel in de totale dienstensector de sterkste 
groei, met een toename van 2,8 procentpunt. Daarna volgen Brussel, met 1,5 procentpunt en 
Wallonië met 1 procentpunt. Verder is het opvallend dat het werkgelegenheidsaandeel in de 
zakelijke diensten in Brussel iets sterker groeide dan de overige gewesten, maar dit werd 
gecompenseerd door de afname in de financiële dienstverlening. Vele financiële instellingen die 
de afgelopen jaren sterk hebben moeten saneren, hebben namelijk hun hoofdzetel in de 
hoofdstad, wat ook blijkt uit het aandeel van meer dan 9 % van die sector in de totale Brusselse 
werkgelegenheid in 2011.  

Verder blijkt ook duidelijk dat de Vlaamse werkgelegenheid conjunctuurgevoeliger is 
samengesteld: het aandeel van de branche "overheid en onderwijs" is er heel wat lager dan in de 
andere gewesten en er was in 2011 nog steeds meer dan 15 % industriële werkgelegenheid. 
Vergeleken met 2007 tertialiseerde de Vlaamse werkgelegenheid aan een snel tempo, net als de 
Waalse overigens. De werkgelegenheid in dit laatste gewest is echter minder conjunctuurgevoelig 
door het aandeel van 20 % van de branche "overheid en onderwijs" in de werkgelegenheid. In 
Brussel ligt dit aandeel nog hoger, met meer dan 1 op 4 banen, wat wordt veroorzaakt door de 
concentratie van scholen, universiteiten, politieke instellingen en organen in dit gewest. 

  



2.1.4. De Europese context

Inzake werkgelegenheid kunnen de landen van de EU ruwweg in twee groepen worden 
opgedeeld: de meer perifere landen, waar de werkgelegenheid sterk is teruggelopen, 
kernlanden, waar deze een veel stabieler verloop vertoonde sinds het eerste kwartaal van 2008. 
Dit kwartaal wordt als referentie gebruikt in de onderstaande bespreking, aangezien de crisis op 
dat moment slechts een geringe impact had op de arbeidsmar
de arbeidsmarkt meestal met enkele kwartalen vertraging reageert op het verloop van de 
activiteit. 

 
Grafiek 3 - Verloop van de werkgelegenheid
(indexcijfers, eerste kwartaal van 2008 = 100; seizoengezuiver
 

 
Bron: EC. 
 
 

De sterkste terugval bij de eerste groep kon initieel teruggevonden worden in Ierland, maar de 
werkgelegenheid is in dit land in 2012 duidelijk gestabiliseerd op een niveau dat ongeveer 15
lager ligt dan in het referentiekwartaal. De sterkst getroffen ar
zijn, dat een latere, maar bijzonder snelle daling van de werkgelegenheid kende. Ook Spanje, waar 
de jobdestructie sinds midden 2011 verder versnelde, laat nog steeds een constante daling 
optekenen. Beide landen registre
De Portugese situatie was wat beter, maar ook daar zette de terugval zich gestaag verder in de 
loop van 2012. 
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De sterkste terugval bij de eerste groep kon initieel teruggevonden worden in Ierland, maar de 
werkgelegenheid is in dit land in 2012 duidelijk gestabiliseerd op een niveau dat ongeveer 15
lager ligt dan in het referentiekwartaal. De sterkst getroffen arbeidsmarkt blijkt nu Griekenland te 
zijn, dat een latere, maar bijzonder snelle daling van de werkgelegenheid kende. Ook Spanje, waar 
de jobdestructie sinds midden 2011 verder versnelde, laat nog steeds een constante daling 
optekenen. Beide landen registreerden eind 2012 een cumulatieve terugval van ongeveer 18
De Portugese situatie was wat beter, maar ook daar zette de terugval zich gestaag verder in de 
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Inzake werkgelegenheid kunnen de landen van de EU ruwweg in twee groepen worden 
opgedeeld: de meer perifere landen, waar de werkgelegenheid sterk is teruggelopen, en de 
kernlanden, waar deze een veel stabieler verloop vertoonde sinds het eerste kwartaal van 2008. 
Dit kwartaal wordt als referentie gebruikt in de onderstaande bespreking, aangezien de crisis op 
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De tweede groep vertoont een sterk verschillend beeld, met als meest extreme voorbeeld 
Duitsland, waar eind 2012 zelfs 4 % meer mensen aan de slag waren dan in het eerste kwartaal 
van 2008. Nederland en Frankrijk, de andere twee grote buurlanden, registreerden beide een 
lichte daling in de loop van 2008 en 2009, maar sinds 2010 is de werkgelegenheid bij hen 
gestabiliseerd. De Belgische werkgelegenheid heeft het in deze Europese context zelfs goed 
gedaan, al is onze voorsprong op het referentiekwartaal in de loop van 2012 wat teruggevallen 
van 1,7 % in het tweede kwartaal tot 0,8 % op het einde van het jaar. Hierdoor registreren we 
cumulatief in België dus nagenoeg geen vooruitgang meer in vergelijking met de periode voor de 
grote recessie. 

Het EU-gemiddelde2 kwam eind 2012 op een cumulatieve afname van 2,8 % uit, wat aangeeft dat 
de sterke dalingen van enkele hierboven vermelde landen nagenoeg volledig gecompenseerd 
worden door - vooral - de groei in Duitsland, maar ook door toenames in, bijvoorbeeld, 
Oostenrijk, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.  

 

2.2. Werkloosheid 

2.2.1. Ontwikkeling van de werkloosheid per gewest 

Ondanks de vertragende groei van de bevolking op arbeidsleeftijd en het verzwakkende verloop 
van de activiteitsgraad ten opzichte van de periode voor de crisis, stond de bbp-verloop in 2012 
niet toe dat de economie voldoende banen creëerde om de werkloosheid stabiel te houden. Het 
aantal niet-werkende werkzoekenden steeg in 2012 dan ook opnieuw, na de daling in 2011, met 
een gemiddelde toename van 14 500 eenheden. Hiermee kwam het totaal voor België gemiddeld 
uit op 559 000 werklozen. Op basis van het maandelijkse verloop is te zien dat deze stijging echter 
geen uniform gegeven is: terwijl de werkloosheid in de eerste drie kwartalen steeds sterker steeg, 
werd in het vierde kwartaal een stabiele toename opgetekend. In de loop van het eerste kwartaal 
van 2013 lijkt de situatie opnieuw gekeerd, met een weer versnellende toename van de 
werkloosheid. 

  

                                                           
2  Het verloop van het Eurogebied wordt hier niet weergegeven, aangezien het voor een groot deel samenvalt met dat 

van de EU. 



 
Grafiek 4 - Verloop van de Belgische werkloosheid per gewest
(Veranderingen in aantal niet-werkende werkzoekenden ten opzichte van de 
van het voorgaande jaar) 
 

  
Bron: RVA (op basis van gegevens van Actiris, ADG, Forem en VDAB).
 
 
Buiten enkele maanden met een lichte afname in de Duitstalige gemeenschap, kan de stijging in 
alle gewesten worden teruggevonden. In tegenstelling tot in 2008 en 2009 is de toename nu 
echter gelijktijdig begonnen in alle gewesten. De grotere cyclische gevo
arbeidsmarkt valt opnieuw op, zodat het aantal werklozen daar sinds de tweede jaarhelft van 
2012 in grotere mate toeneemt dan in de andere gewesten. 
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werkloosheidsduur. Uit deze gegevens blijkt dat de conjunctuurgevoeligheid van de langdurige 
werkloosheid, die we hier definiëren als de werkloosheid die reeds 2 jaar of langer duurt, 
bijzonder klein is in vergelijking met de overige categorieën. Na een voortdurende afname in 2007 
en 2008, is de omvang van deze groep werklozen even toegenomen onder invloed van de crisis, 
maar sinds 2012 kan er opnieuw een daling vastgesteld worden, ondanks de recente 
conjunctuuromslag. Dit in tegenstelling tot de werklozen van kortere duur, die in de loop van 
2012 in aantal zijn beginnen toenemen en waarvan de groei zich begin 2013 
hebben. 
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Buiten enkele maanden met een lichte afname in de Duitstalige gemeenschap, kan de stijging in 
alle gewesten worden teruggevonden. In tegenstelling tot in 2008 en 2009 is de toename nu 
echter gelijktijdig begonnen in alle gewesten. De grotere cyclische gevoeligheid van de Vlaamse 
arbeidsmarkt valt opnieuw op, zodat het aantal werklozen daar sinds de tweede jaarhelft van 
2012 in grotere mate toeneemt dan in de andere gewesten.  

Ontwikkeling van de langetermijnwerkloosheid 

De administratieve werkloosheidscijfers kunnen ook opgedeeld worden volgens 
werkloosheidsduur. Uit deze gegevens blijkt dat de conjunctuurgevoeligheid van de langdurige 
werkloosheid, die we hier definiëren als de werkloosheid die reeds 2 jaar of langer duurt, 
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overeenstemmende maand 
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Grafiek 5 - Verloop van de werkloosheid volgens duur
(veranderingspercentages ten opzichte van de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)
 

 
Bron: RVA. 
 
 
De voortdurende daling van het aantal langetermijnwerklozen is mede een gevolg van de 
activering van het zoekgedrag van deze groep, waardoor de
programma's die de sociale lasten voor bepaalde doelgroepen verlagen en het gesubsidiëerde 
dienstenchequesysteem dragen bij tot de daling van de langetermijnwerkloosheid. Bovendien 
spelen ook de sancties een rol. 
tussen 2005 en 2009 toenam van een algemeen landelijk totaal van 5
neemt het aantal sancties echter terug langzaam af, tot bijna 24
zou  ook  de  toenemende degressiviteit van de uitkeringen een steeds grotere impact moeten 
hebben op de langetermijnwerkloosheid.

 

                                                          
3  Voorlopige en tijdelijke schorsingen, verminderde uitkeringen en uit

Verloop van de werkloosheid volgens duur 
(veranderingspercentages ten opzichte van de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)

De voortdurende daling van het aantal langetermijnwerklozen is mede een gevolg van de 
activering van het zoekgedrag van deze groep, waardoor de uitstroom groter wordt. 
programma's die de sociale lasten voor bepaalde doelgroepen verlagen en het gesubsidiëerde 
dienstenchequesysteem dragen bij tot de daling van de langetermijnwerkloosheid. Bovendien 
spelen ook de sancties een rol. Zo blijkt uit het jaarverslag van de RVA dat het aantal sancties
tussen 2005 en 2009 toenam van een algemeen landelijk totaal van 5 736 tot 31

echter terug langzaam af, tot bijna 24 000 in 2012.
enemende degressiviteit van de uitkeringen een steeds grotere impact moeten 
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2.3. Structurele hervormingen 

Op federaal niveau kwam een einde aan een politieke impasse van zo'n 540 dagen toen op 6 
december 2011 een nieuwe regering met volledige bevoegdheden werd aangesteld. In de 
tussentijd waren de gewest- en gemeenschapsregeringen, die belangrijke economische 
verantwoordelijkheden dragen, normaal blijven doorwerken. De federale regering van lopende 
zaken had de overheidsfinanciën omzichtig beheerd. Gedurende die periode werden structurele 
hervormingen op federaal niveau evenwel opgeschort.  

Naast een volgende fase in de staatshervorming bereikte de nieuwe regering ook een 
gedetailleerd akkoord over structurele maatregelen op het gebied van onder meer de 
pensioenen, het werkloosheidsstelsel en de arbeidsmarkt, en stelde ze de begroting voor 2012 en 
een begrotingstraject voor 2013-2014 op. De uitvoering van dit pakket is begonnen en zou de 
komende jaren moeten worden voortgezet.  

2.3.1. Pensioen en vervroegde uittredingssystemen  

Teneinde de werkgelegenheidsgraad te doen stijgen en de begrotingslast van de vergrijzing te 
verlichten, werden diverse maatregelen goedgekeurd en ingevoerd om de effectieve 
pensioenleeftijd te verhogen en die dichter bij de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar te 
brengen. 

2.3.1.1. Wat het algemeen pensioenstelsel betreft:  

 De leeftijdsgrens waarop volgens het algemene stelsel vervroegd met pensioen kan 
worden gegaan, zal tegen 2016 geleidelijk worden opgetrokken tot 62 jaar na een 
beroepsloopbaan van 40 jaar (of tot 60 jaar na een beroepsloopbaan van 42 jaar en tot 
61 jaar na een beroepsloopbaan van 41 jaar).  

 Bovendien wordt de pensioenbonus, die nu wordt toegekend aan wie ook na zijn 62ste 
nog blijft werken, opnieuw bekeken en eventueel aangepast. Werken na de leeftijd van 
65 jaar zal aantrekkelijker worden gemaakt. 

 Het overlevingspensioen, momenteel een grote inactiviteitsval, vooral voor vrouwen, 
wordt vervangen door een overgangsuitkering. Als die afloopt, krijgen de in aanmerking 
komende personen een werkloosheidsuitkering die hun verworven rechten garandeert.  

 De pensioenen van staatsambtenaren worden berekend op basis van het loon in de 
laatste 10 loopbaanjaren (in plaats van de laatste 5 jaren) voor wie op 1 januari 2012 
jonger was dan 50 jaar. 

 De fiscale aftrekbaarheid van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler wordt hervormd 
om het pervers effect teniet te doen dat het loon aan het einde van de loopbaan wordt 
verhoogd.  

2.3.1.2. Wat vervroegde uittredingen via werkloosheidsuitkeringen of onderbrekingsuitkeringen 
betreft: 

 De leeftijdsgrens voor “conventioneel brugpensioen” (nu "Werkloosheidsuitkering met 
bedrijfstoeslag" genoemd) wordt opgetrokken van 58 tot 60 jaar. De vereiste anciënniteit 
wordt opgetrokken tot 40 jaar. Dit zal in verscheidene fasen gebeuren en zal tegen 2015 
volledig in werking zijn (voor vrouwen tegen 2024). Daarenboven zullen de 
socialezekerheidsbijdragen van de werkgever voor de bedrijfstoeslag stijgen voor lagere 
uitstapleeftijden. 
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 Voor brugpensioenen in ondernemingen in moeilijkheden werd de minimumleeftijd in 
2012 verhoogd van 50 naar 52 jaar en daarna gebeurt dat geleidelijk tot 55 jaar tegen 
2018. Voor brugpensioenen in ondernemingen in herstructurering wordt de 
minimumleeftijd in 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar, al zijn hier uitzonderingen op. 

 Brugpensioenjaren vóór de leeftijd van 60 jaar zullen niet langer volledig worden 
meegerekend bij de berekening van de pensioenrechten, behalve in sommige specifieke 
stelsels. 

 Deeltijdse vervroegde uittreding (het recht om halftijds of 4/5de te werken) is in de 
privésector voortaan slechts mogelijk na 25 jaar beroepsverleden. De leeftijdsgrens 
wordt in zowel de private als de publieke sector opgetrokken van 50 naar 55 jaar, 
behalve 

o  voor een aantal zware beroepen: voor hen blijft een halftijdse of 4/5de regeling 
in de private sector of een 4/5de regeling in de publieke sector mogelijk vanaf 50 
jaar; 

o voor werknemers die op 50-jarige leeftijd effectief 28 jaar hebben gewerkt: voor 
hen blijft zowel in de private als de publieke sector een 4/5de regeling behouden 
onder bepaalde voorwaarden.  

Bovendien zullen de ondernemingen jaarlijks een "werkgelegenheidsplan oudere werknemers" 
moeten voorleggen aan de Nationale Arbeidsraad om het aantal werknemers van 50 jaar en 
ouder te behouden of te verhogen. Daarnaast zal een proportionaliteitsprincipe over alle 
leeftijdsgroepen worden ingevoerd in geval van een collectief ontslag (in navolging van 
Nederland). Er moet nog een overeenkomst worden bereikt met de sociale partners over de 
praktische regelingen voor deze twee maatregelen.  

Soortgelijke pensioengerelateerde regelingen in de overheidssector, meer bepaald voor 
leerkrachten, zullen eveneens worden teruggeschroefd door de bevoegde overheden.  

2.3.2. Arbeidsmarkt 

De algemene doelstelling bestaat erin de werkgelegenheidsgraad te verhogen, in het bijzonder 
voor jonge en oudere mensen, en mismatches op de arbeidsmarkt te verminderen. Dit omvat 
uiteenlopende actieterreinen, zoals gepaste stimulansen, activeringsmaatregelen en onderwijs. 
Afhankelijk van het soort maatregelen ligt de verantwoordelijkheid bij de federale regering of bij 
de gewesten of gemeenschappen. De aanstaande regionalisering van het arbeidsmarktbeleid zal 
het mogelijk maken de beleidsmaatregelen nog fijner af te stellen op de specifieke behoeften van 
de gewesten, waardoor de efficiëntie van het systeem toeneemt. Tot de voorbeelden van 
beleidsterreinen die worden overgedragen behoren de maatregelen betreffende risicogroepen, 
economische migratie, het controleren van de beschikbaarheid van werkzoekenden, enz. 

2.3.2.1. Het werkloosheidsstelsel en het stelsel van tijdskrediet en loopbaanonderbreking 
hervormen 

 Vanaf november 2012 werd de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen versneld. 
De vermindering van de uitkeringen gebeurt in drie fasen: aanvankelijk komt de uitkering 
in de eerste drie maanden overeen met 65 % van het laatste loon en met 60 % tijdens de 
volgende 3 maanden, waarbij voor het bedrag wel een maximumgrens is vastgelegd, 
daarna bedraagt de uitkering 60 % maar met een ietwat lagere grens. Na dit eerste jaar 
begint een tweede fase met eerst een vaste periode van twee maanden waarin de 
werkloosheidsuitkering 60 %, 55 % of 40 %4 van het laatste loon bedraagt, met ook hier 

                                                           
4  Het percentage hangt af van de gezinssituatie. 
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weer een lagere grens. Deze fase kan met nog eens 10 maanden worden verlengd, op 
basis van het aantal jaren beroepsverleden van de persoon. Nadien wordt om de zes 
maanden een bijkomende degressiviteit toegepast voor maximaal 24 maanden, waarna 
de derde en laatste fase van start gaat. Afhankelijk van de gezinssituatie en het 
beroepsverleden wordt dan een forfait toegekend dat slechts net iets meer bedraagt dan 
het leefloon. Vrijstellingen voor oudere werklozen van de toepassing van deze derde fase 
zijn onder meer voorzien voor werklozen met ten minste 20 jaar (25 in 2017) 
beroepsverleden, werklozen met 33 % blijvende verminderde arbeidsgeschiktheid en 
werklozen ouder dan 55 jaar. Een uitgebreidere behandeling van de verschillende 
profielen en degressiviteitsniveaus is te vinden in het thematische gedeelte van dit 
verslag. 

 Het systeem van werkloosheidsuitkeringen voor schoolverlaters (de "wachtuitkeringen", 
nu de "inschakelingsuitkeringen" genoemd) werd hervormd om een snelle integratie op 
de arbeidsmarkt te bevorderen. Meer specifiek werd de "wacht"tijd5 verlengd tot 1 jaar 
en wordt die nu als beroepsinschakelingstijd bestempeld. Na deze periode van een jaar 
wordt voor een bepaalde tijdsduur een inschakelingsuitkering toegekend (deze periode 
wordt verlengd met zes maanden indien de persoon tijdens de laatste twee jaar zes 
maanden heeft gewerkt). De inschakelingsuitkering wordt toegekend in functie van de 
gezinssituatie. De regering heeft de intentie om het recht te beperken tot jongeren die 
aantonen dat zij tijdens de beroepsinschakelingstijd actief werk hebben gezocht. 

 In samenspraak met de sociale partners werd een besluit genomen over een mechanisme 
om werkgevers op financieel vlak te ontmoedigen om bovenmatig gebruik te maken van 
tijdelijke werkloosheid, al wordt een zekere mate van progressiviteit voorzien. Het 
responsabiliseringsmechanisme zal op ondernemingsniveau (en niet langer op 
interprofessioneel of sectoraal niveau) worden gehanteerd.  

 De toegang tot het systeem van tijdskrediet is beperkter geworden, met strengere 
loopbaan- en werkvoorwaarden. Om tijdskrediet zonder motief aan te vragen moet de 
werknemer reeds een beroepsverleden van ten minste 5 jaar hebben, en een anciënniteit 
van ten minste 2 jaar bij de huidige werkgever. Bovendien werd de duur van het 
tijdskrediet zonder motief ingekort tot 1 jaar in voltijds equivalent. Bij een gemotiveerd6 
tijdskrediet is eveneens een anciënniteit van 2 jaar bij de huidige werkgever vereist en kan 
deze periode van 1 jaar tot 3 of 4 jaar worden verlengd. 

Wat de loopbaanonderbreking betreft, werd de maximale duurtijd van 72 maanden 
volledige en 72 maanden gedeeltelijke onderbreking verminderd tot tweemaal 60 
maanden. 

2.3.2.2. Activeringsbeleid 

 Het toezicht op het zoekgedrag naar een baan wordt verscherpt op federaal niveau (i.e. 
definitie van een passende baan werd verruimd). Dit vormt een aanvulling bij de 
begeleiding door de gewesten, die eerder begint dan voorheen (na maximum 9 maanden 
werkloosheid), in combinatie met een snelle persoonlijke begeleiding met betrekking tot 
de kloof tussen de competenties van de niet-werkende werkzoekende en de vereisten 
van de arbeidsmarkt. Met dit doel zal de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale 
overheid en de gewesten worden verlengd of aangepast. 

  

                                                           
5 De periode tussen het einde van de studies en het toekennen van de eerste uitkering. 
6 Om te zorgen voor een kind tot aan de leeftijd van 8 jaar, om palliatieve zorg te verstrekken, om een zwaar ziek 

familielid bij te staan of te verzorgen, om een erkende opleiding te volgen. 
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 De controle op de feitelijke beschikbaarheid van alle werklozen (met inbegrip van de 
bruggepensioneerden) werd in 2013 opgetrokken tot 55 jaar en zal in 2016 verhoogd 
worden tot ten minste 58 jaar. Bovendien zullen Vlaanderen en de Duitstalige 
Gemeenschap aangepaste begeleidingstrajecten voor deze groep uittekenen, die in 2013 
verplicht worden voor alle werkzoekenden tot en met 58 jaar die tot het systeem 
toetreden. Daarnaast zullen de Vlaamse subsidies aan werkgevers die werklozen van 50 
jaar of ouder in dienst nemen worden afgestemd op de werkloosheidsduur en de leeftijd.  

 De federale regering heeft een systeem met instapstages uitgewerkt met als doel 10 000 
stageplaatsen te creëren voor schoolverlaters die zich hebben geregistreerd als werkloos, 
waarbij bedrijven wordt gevraagd 1 % stageplaatsen te creëren. 

 De verlaging van de sociale bijdragen voor "mentoren"7 wordt verdubbeld tot € 800 per 
kwartaal, terwijl de opleiding van deze mentoren zal worden terugbetaald als betaald 
educatief verlof.  

 Er zullen 800 banen worden gecreëerd in de non-profitsector om de gevolgen van de 
vergrijzing van de bevolking mee te helpen opvangen.  

 De gewesten en gemeenschappen zullen bijkomende specifieke begeleidings- en 
opleidingsinspanningen leveren voor jonge werklozen en voortijdige schoolverlaters, met 
als doel een eerste werkervaring op te doen en ook om mensen naar knelpuntberoepen 
te leiden.  

2.3.2.3. Onderwijs 

 Eerste opleidings- en werkervaring: er zullen specifieke maatregelen worden genomen 
voor voortijdige schoolverlaters en jonge werklozen om de geschiktheid van de 
studieskeuzes te verbeteren, verdere beroepsopleidingen uit te werken en technische 
vaardigheden te verbeteren.  

 Levenslang leren: de sociale partners moeten de middelen voor het opleiden van 
werknemers doeltreffender gebruiken. Daarenboven zal het 
verantwoordelijkheidsmechanisme van de werkgevers worden aangepast, zodat de 
doelstellingen betreffende opleidingen voor werknemers (1,9 % van de totale loonkosten) 
worden gehaald. Die maatregelen worden aangevuld door specifieke ondersteunende 
acties van de gemeenschappen en gewesten ter bevordering van de beroepsopleiding en 
basisvaardigheden (inclusief talen). 

  

                                                           
7  Werknemers die instaan voor de stages en de opleiding van jonge werknemers. 



3. ANALYSE VAN DE ARBEID

ARBEIDSKRACHTEN (EAK)

De resultaten van de trimestriële Enquête
gedetailleerdere analyse te maken van de werkgelegenheid en de werkloosheid. Bovendien 
gebeurt deze enquête volgens geharmoniseerde definities en concepten over de landen van de 
EU, zodat de Belgische prestaties in Europese context kunnen gesitueerd worden. Een 
kanttekening is wel dat, zeker voor kleinere bevolkingsgroepen, vertekeningen in de resultaten 
aanwezig kunnen zijn, waardoor steeds rekening moet worden gehouden met de bijgeleve
betrouwbaarheidsintervallen. 

3.1. Werkgelegenheid 

3.1.1. De werkgelegenheidsgraden

In het kader van de EU2020-strategie, de tienjarenstrategie die in maart 2010 werd gelanceerd 
om de Europese economie performanter 
basis van de 20-64-jarige bevolking. Tegen 2020 zou de gemiddelde werkgelegenheidsgraad in de 
EU zo op 75 % moeten liggen. De werkgelegenheidsgraad voor deze leeftijdsgroep bedroeg 67,2
in België in 2012, nagenoeg stabiel (
bevolking op arbeidsleeftijd is 
2020 die de Belgische autoriteiten hebben aanvaard.

 
Grafiek 6 - Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden
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Ondanks de - in Europese context - betere arbeidsmarktprestatie die uit de voorgaande sectie 
blijkt, ligt de Belgische werkgelegenheidsgraad reeds jaren op een lager niveau dan die in de 
buurlanden en de EU als geheel. Duitsland, dat ook tijdens de crisis sterk blijft presteren, kan een 
werkgelegenheidsgraad van 76,7 % voorleggen bij de 20-64-jarigen. Hiermee liggen zij echter nog 
steeds 0,5 procentpunt onder het in Nederland opgetekend aandeel werkenden in de bevolking 
op arbeidsleeftijd. De Franse arbeidsmarkt doet het, in vergelijking met deze twee landen, minder 
goed, maar met een werkgelegenheidsgraad van 69,3 % kunnen ook zij een beter cijfer 
voorleggen dan België. De EU-werkgelegenheidsgraad8 lag gemiddeld op 68,5 % in 2012, 
1,3 procentpunt boven de Belgische. 

Ondanks het betere verloop van de werkgelegenheid, zoals bleek uit de analyse op basis van de 
administratieve data, verbetert de relatieve Belgische positie inzake werkgelegenheidsgraad dus 
niet of nauwelijks. Dit heeft, onder andere, te maken met het feit dat de Belgische 
werkgelegenheidsgraad ook beïnvloed wordt door een bevolking op arbeidsleeftijd die de laatste 
jaren sneller toeneemt dan in de buurlanden (3,9 % groei sinds 2007, tegen 0,6 %, 1,8 % en 0,2 % 
in, respectievelijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland). 

 

3.1.2. De gewesten9 

De administratieve gegevens gaven al aan dat ook binnen België de situatie op de arbeidsmarkt 
verschillend kan zijn. De EAK-gegevens bevestigen dat voor de werkgelegenheidsgraden van de 
gewesten. In 2012 werkte in Vlaanderen 71,5 % van de 20-64-jarige bevolking, tegen 62,5 % in 
Wallonië en 58,2 % in Brussel. Omwille van de mogelijke problemen inzake kortetermijnvolatiliteit 
bij het bestuderen van kleinere bevolkingsgroepen, wordt vergeleken met 2007, het jaar voor de 
crisis een impact begon te hebben op de arbeidsmarkt, zodat de focus kan liggen op 
langetermijntendensen binnen de verschillende bevolkingsgroepen. Ten opzichte van 2007 daalde 
de werkgelegenheidsgraad in België met 0,5 procentpunt. Op gewestelijk niveau blijkt dat 
Wallonië een nagenoeg stabiele werkgelegenheidsgraad kan voorleggen ten opzichte van het 
referentiejaar, terwijl Vlaanderen (-0,4 p.p.) en Brussel (-1,1 p.p.) achteruit gaan.  

  

                                                           
8  Voor de eurozone ligt de werkgelegenheidsgraad op 68 %. 
9  Met gewestelijke EAK-gegevens moet met de nodige omzichtigheid omgesprongen worden, aangezien de 

steekproefgrootte variëert en voor bepaalde groepen bijzonder klein kan zijn. Dit resulteert dan in een grotere 
foutenmarge. Met name in Brussel is dit een aandachtspunt. 
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Tabel 5 - Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden in de gewesten 
(in procenten van de 20-64-jarige bevolking, en veranderingen in procentpunt) 
 

Brussel Vlaanderen Wallonië België 

2007 2012  2007 2012  2007 2012  2007 2012  

Totaal 59,4 58,2 -1,1 71,9 71,5 -0,4 62,6 62,5 -0,1 67,7 67,2 -0,5 

Mannen 66,7 64,3 -2,3 78,8 76,7 -2,1 70,6 68,2 -2,4 75,0 72,7 -2,3 

Vrouwen 52,3 52,3 0,0 64,9 66,2 1,3 54,6 56,8 2,1 60,3 61,7 1,4 

Laaggeschoold 41,7 39,5 -2,2 54,3 51,7 -2,6 44,0 43,0 -1,0 49,5 47,1 -2,4 

Middengeschoold 55,1 54,3 -0,8 73,9 72,9 -1,1 64,1 63,6 -0,5 69,3 68,5 -0,9 

Hooggeschoold 77,3 75,8 -1,5 85,9 83,9 -2,0 81,9 80,0 -1,9 83,7 81,8 -1,9 

20-29 50,0 47,6 -2,4 71,7 65,5 -6,1 57,4 53,6 -3,8 64,5 59,4 -5,1 

30-54 69,0 66,9 -2,1 84,7 84,9 0,2 74,1 75,3 1,1 79,7 79,9 0,1 

55-64 38,3 41,9 3,6 34,2 40,5 6,3 33,6 37,1 3,5 34,4 39,5 5,1 

Belgen1 61,2 59,9 -1,3 72,7 72,4 -0,2 63,7 63,6 -0,1 68,9 68,6 -0,3 

Overige EU-staatsburgers1 66,1 65,4 -0,7 68,8 70,3 1,4 57,0 60,2 3,2 63,4 65,2 1,8 

Niet-EU-staatsburgers1 39,1 39,1 0,1 44,5 42,8 -1,7 34,4 31,6 -2,8 40,3 38,9 -1,4 
 

 
Bron: ADSEI (EAK). 
1 Gebaseerd op de nationaliteit van de persoon en niet op zijn herkomst. 
 
 
Uit een opsplitsing van de werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen wordt duidelijk dat 
de werkgelegenheidsgraad van de mannen niet alleen in België als geheel, maar ook in de drie 
gewesten apart met meer dan 2 procentpunten is gedaald ten opzichte van 2007. Zo belanden zij 
gemiddeld op 72,7 %, met grote verschillen tussen de gewesten: in Brussel werkt 64,3 % van de 
mannen op arbeidsleeftijd, tegen 68,2 % in Wallonië en 76,7 % in Vlaanderen. De vrouwen, 
daarentegen, die in België een gemiddelde werkgelegenheidsgraad van 61,7 % behalen, 
verbeterden hun arbeidsparticipatie in Vlaanderen tot 66,2 % (+1,3 p.p.) en in Wallonië tot 56,8 % 
(+2,1 p.p.). In Brussel, het gewest met het laagste aandeel werkende vrouwen, stagneerden zij op 
52,3 %. In Vlaanderen en Wallonië dichten de vrouwen dus een deel van de kloof met de 
werkgelegenheidsgraad van de mannen. In Brussel verkleint de kloof enkel door de slechtere 
prestatie van de mannen. De Belgische overheid heeft in het kader van haar EU2020-strategie een 
subdoelstelling van 69,1 % vastgelegd voor de vrouwen. Op basis van 2012 zou er dus nog 
7,4 procentpunt moeten overbrugd worden om dit doel te bereiken. De goede recente prestatie is 
overigens nog steeds deels het gevolg van een cohorte-effect, aangezien groepen met lagere 
activiteitsgraden vervangen worden door jongere vrouwen die veel vaker actief zijn op de 
arbeidsmarkt en ook vaker werken. Ook de reeds vermelde verhoging van de pensioenleeftijd 
voor vrouwen en het systeem van de dienstencheques spelen een positieve rol. 

Bij de uitsplitsing van de werkgelegenheidsgraden volgens scholingsgraad komt duidelijk naar 
voren dat scholing in belangrijke mate een determinant is voor de werkgelegenheidskansen: in 
België hebben minder dan 5 op de 10 laaggeschoolden10 een baan, tegen bijna 7 op de 10 
middengeschoolden en meer dan 8 op de 10 hooggeschoolde personen. De hoogste 
werkgelegenheidsgraad bij de laaggeschoolden was in 2012 terug te vinden in Vlaanderen, met 
amper 51,7 % van de overeenstemmende bevolkingsgroep die een baan had, terwijl het niveau in 
Wallonië en Brussel zich hier nog ongeveer 10 procentpunt onder situeerde, op respectievelijk 

                                                           
10  De situering van deze bevolkingsgroep op de arbeidsmarkt wordt meer in detail uitgewerkt in het thematische deel 

van dit verslag. 
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43,0 % en 39,5 %. Ten opzichte van 2007 zijn de laaggeschoolden er in alle gewesten op achteruit 
gegaan. Met een afname van 1 procentpunt kan Wallonië de relatief beste prestatie voorleggen, 
gevolgd door Brussel, met een verslechtering van 2,2 procentpunt, en Vlaanderen, met een daling 
van 2,6 procentpunt. Gemiddeld bedraagt de daling in België 2,4 procentpunt. Deze daling is het 
gevolg van de terugval van de werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolde personen jonger 
dan 55 jaar, terwijl het overeenstemmende aandeel werkende 55-64-jarigen sterk gestegen is. 
Het is echter opvallend dat ook de hooggeschoolden in de drie gewesten sterk geleden hebben 
onder de crisis, in Wallonië zelfs meer dan de laaggeschoolden. De uitsplitsing per leeftijdsgroep 
geeft aan dat het hier voornamelijk jongere hooggeschoolden betreft, terwijl de 
werkgelegenheidsgraad voor hooggeschoolde 30-54-jarigen stabiel gebleven is en die van de 55-
64-jarigen is gestegen. De daling bij de jongeren in deze scholingsgroep kan een gevolg zijn van 
het feit dat steeds meer jongeren met een diploma hoger onderwijs de arbeidsmarkt betreden, 
maar dat ook bepaalde hooggeschoolde profielen minder gevraagd worden, wat zeker in tijden 
van laagconjunctuur een weerslag kan hebben op hun tewerkstellingskansen. Niettemin blijft 
deze groep een bijzonder hoge werkgelegenheidsgraad voorleggen, met bijna 76 % in Brussel, 
80 % in Wallonië en nagenoeg 84 % in Vlaanderen. 

De jongeren, de leeftijdsgroep die hier samenvalt met de 20-29-jarigen, vertonen een sterk 
dalende werkgelegenheidsgraad in België. Sinds 2007 daalde hun arbeidsparticipatie met meer 
dan 5 procentpunt tot 59,4 %. Deels is dit het gevolg van de hogere participatie aan hoger 
onderwijs en de langere studietijd11, maar deels is dit ook een gevolg van hun zwakkere 
arbeidsmarktpositie, waardoor zij de voorbije jaren zwaar werden getroffen door de crisis. 
Hoewel de daling algemeen is, is er een grote dispariteit tussen de gewesten: een afname van 
2,4 procentpunt in Brussel en van 3,8 procentpunt in Wallonië terwijl de terugval in Vlaanderen 
maar liefst 6,1 procentpunt bedraagt. Niettemin kan Vlaanderen nog steeds de hoogste 
werkgelegenheidsgraad bij de jongeren voorleggen: 65,5 %, tegen 53,6 % in Wallonië en 47,6 % in 
Brussel. 

De 55 tot 64-jarigen kennen al geruime tijd een toenemend aandeel werkenden binnen de 
overeenstemmende bevolking. Zo steeg de Belgische werkgelegenheidsgraad voor deze 
leeftijdsgroep tussen 2007 en 2012 met maar liefst 5,1 procentpunt tot 39,5 %. In het kader van 
de EU2020-stategie ging België het engagement aan om tegen 2020 de helft van de 55-64-jarigen 
aan de slag te krijgen. Op basis van het cijfer voor 2012 zijn we nog steeds 10,5 procentpunt 
verwijderd van deze doelstelling. Het hoogste aandeel werkenden binnen de 55-64-jarige 
bevolking is reeds lang terug te vinden in Brussel, met een arbeidsparticipatie van 41,9 % in 2012, 
een stijging van 3,6 procentpunt ten opzichte van 2007. Vlaanderen is de kloof met Brussel echter 
aan het dichten: de groei over dezelfde periode was maar liefst 6,3 procentpunt, waarmee de 
werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen in dat gewest tot 40,5 % stijgt. Ook in Wallonië lag 
het aandeel werkende personen in 2012 3,5 procentpunt hoger dan in 2007, waarmee zij uit 
kwamen op 37,1 %. Deze ontwikkelingen weerspiegelen de gevolgen van de hervormingen die zijn 
doorgevoerd om het vervroegde vertrek uit de arbeidsmarkt te beperken. Zie hierover ook de 
sectie over de "structurele hervormingen". Overigens geeft een kruising van leeftijd en 
scholingsgraad aan dat de werkgelegenheidsgraden van ouderen de afgelopen jaren over de hele 
lijn gestegen zijn, ongeacht hun scholingsgraad, maar de toename blijkt wel groter te zijn 
naarmate deze ouderen hoger geschoold zijn. 

Ook een opsplitsing naar nationaliteit biedt een interessant perspectief. De personen met een 
Belgische nationaliteit gingen er in België gemiddeld slechts licht op achteruit over de 
beschouwde periode, tot 68,6 %. In Brussel was de daling met 1,3 procentpunt iets groter. De 

                                                           
11  Bij het afstappen van het gebruik van de bevolking van 15-64-jaar om de werkgelegenheidsgraden te bepalen, 

speelde de motivatie om landen niet te bestraffen voor een groter aandeel schoolgaande en studerende jongeren 
een sleutelrol. Door jongeren hier te definiëren als 20-29-jarigen speelt deze bezorgdheid al minder: in het kader 
van steeds stijgende participatie aan hogere studies kan gesteld worden dat de transitie naar de arbeidsmarkt in 
toenemende mate binnen deze leeftijdsgroep wordt gemaakt. Zeker in België speelt deze kwestie sterk, aangezien 
de combinatie van studies en (deeltijd)werk minder is ingeburgerd dan gemiddeld in de EU. 
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staatsburgers van overige EU-landen vertonen werkgelegenheidsgraden die bijzonder dicht 
aansluiten bij die van de personen met Belgische nationaliteit. Binnen deze groep vinden we een 
vooruitgang in Vlaanderen (+1,4 p.p.) tot 70,3 % en zeker in Wallonië (+3,2 %) tot 60,2 %. In 
Brussel, het gewest waar deze groep zowel in absolute als relatieve termen het talrijkst aanwezig 
is, wordt een achteruitgang van 0,7 procentpunt vastgesteld, tot 65,4 %. De derde groep, de 
staatsburgers van niet-EU-landen, laat een heel ander beeld optekenen. De 
werkgelegenheidsgraden van deze bevolkingsgroep liggen bijzonder laag, met een gemiddelde 
van 38,9 % in België in 2012, een daling met 1,4 procentpunt ten opzichte van het referentiejaar. 
Deze kwetsbaardere arbeidsmarktsituatie kan het gevolg zijn van vele, niet altijd meetbare, 
factoren. Zo blijft hun werkgelegenheidsgraad lager dan die van de Belgen, zelfs indien wordt 
gecorrigeerd voor het scholingsniveau, zoals wordt beschreven in het artikel van De Keyser, 
Delhez en Zimmer (2012). Vooral in Wallonië, waar de arbeidsparticipatie van deze groep slechts 
31,6 % bedraagt, ging hun arbeidsmarktpositie achteruit (-2,8 p.p.) sinds het uitbreken van de 
crisis. Ook in Vlaanderen is de afname van 1,7 procentpunt tot 42,8 % belangrijk. In Brussel bleef 
hun werkgelegenheidsgraad stabiel. 

Het verschil tussen de arbeidsparticipatie van de bevolking met Belgische nationaliteit en die van 
de niet-EU-bevolking bedroeg in 2012 29,7 procentpunt, op Zweden na het hoogste in de EU en 
opnieuw hoger dan in 2011 (+0,6 p.p.). De groei van de kloof tussen de werkgelegenheidsgraden 
van deze twee bevolkingsgroepen doet zich al voor sinds het begin van de crisis. Hiermee 
verwijderen we ons elk jaar verder van de door België onderschreven doelstelling om deze kloof 
in het kader van de EU2020-strategie terug te brengen tot 16,5 procentpunt. 

Het algemene beeld dat uit deze analyse naar voren komt is dat de achteruitgang de voorbije 
jaren vrij algemeen gespreid werd, op enkele uitzonderingen na. Zo verbeterden de vrouwen en 
de 55-64-jarigen hun situatie in belangrijke mate en ook de staatsburgers van overige EU-landen 
hebben sinds 2007 vaker een baan in Vlaanderen en Wallonië. 

 

3.2. Werkloosheid 

3.2.1. De Europese context 

Sinds het uitbreken van de economische en financiële crisis heeft de (seizoengezuiverde) 
Belgische werkloosheid goed standgehouden, zoals blijkt uit een vergelijking van een aantal 
Europese landen op basis van indexcijfers die de cumulatieve procentuele groei van het aantal 
werklozen sinds het eerste kwartaal van 2008 weergeven. Nadat de werkloosheid begin 2010 
bijna 30 % hoger lag dan in het eerste kwartaal van 2008, zorgde de economische heropleving er 
vanaf het begin van 2010 voor dat het aantal werklozen in België terug af nam, al bleef het aantal 
werklozen iets boven het niveau van het referentiekwartaal zitten. Sinds het begin van 2012 kan 
er echter opnieuw een stijging van de in de EAK opgetekende werkloosheid vastgesteld worden, 
zodat er in het vierde kwartaal van die verslagjaar 20 % meer werklozen waren dan bij het 
uitbreken van de crisis. In andere landen is de situatie echter veel dramatischer, al is het minder 
vanzelfsprekend om landen op basis van het verloop van de werkloosheid op te delen in twee 
groepen zoals dit voor de werkgelegenheid mogelijk was. 

De werkloosheid steeg bij het uitbreken van de crisis al snel in Spanje en Ierland. Terwijl de 
Spaanse werkloosheid ook in 2012 nog verder stijgt, en ondertussen ongeveer drie keer hoger ligt 
dan in het referentiekwartaal, lijkt de situatie in Ierland langzaam verbeterd te zijn, zodat zij nu 
voor het eerst sinds midden 2008 een kleinere cumulatieve toename laten optekenen dan de 
Spanjaarden. Eind 2012 telde Ierland net geen 300.000 werklozen (15 % werkloosheidsgraad), 
terwijl Spanje er bijna 6 miljoen telde (25,2 % werkloosheidsgraad). De meest recente cijfers 
geven aan de werkloosheid in Spanje ononderbroken blijft toenemen. Sinds het eerste kwartaal 
van 2012 is Griekenland echter het land met de sterkste stijging van de werkloosheid. De Griekse 
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toename is in de loop van 2010 beginnen te versnellen, veel later dan de stijgingen in Spanje e
Ierland. Op die kortere periode is de stijging echter bijzonder fel geweest, zodat dit land op het 
einde van 2012 een stijging van bijna 350
Griekenland op ongeveer 1,2 miljoen, tegen ongeveer 380
beliep 24,5 %. 

 
Grafiek 7 - Verloop van de werkloosheid
(indexcijfers van het aantal werklozen, eerste kwartaal van 2008 = 100; seizoengezuiverde gegevens)
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3.2.2. De werkloosheidsgraden van de verschillende bevolkingsgroepen 

Naast de geharmoniseerde werkloosheidsgraden worden in dit deel ook enkele activiteitsgraden 
besproken indien die relevant geacht worden om de werkloosheidsgraden te kunnen kaderen. De 
werkloosheid wordt hier namelijk uitgedrukt als een percentage van de actieve bevolking, wat 
ook de gebruikelijke manier is om een werkloosheidsgraad te rapporteren. Deze groep actieve 
personen wordt vaak echter zelf door de economische conjunctuur beïnvloed, wat conclusies op 
basis van deze werkloosheidsgraad wat kan vertekenen. Het toevoegen van een commentaar met 
betrekking tot de activiteitsgraad kan dan de nodige nuanceringen aanbrengen. Aangezien ook bij 
de werkloosheidsgraden dezelfde mogelijke problemen inzake representativiteit gelden als bij de 
werkgelegenheidsgraden, wordt hier eveneens vergeleken met 2007 om mogelijke uitschieters in 
de data te neutraliseren en de focus te leggen op langetermijntendensen binnen de verschillende 
bevolkingsgroepen. Inzake werkloosheid moet wel nog de bijkomende opmerking gemaakt 
worden dat er sinds 2011 een methodologische wijziging12 werd doorgevoerd in de Belgische 
versie van de EAK, waardoor er bij de resultaten mogelijk een verschuiving plaatsvond van de 
werkloosheid naar de inactiviteit. 

De Belgische geharmoniseerde werkloosheidsgraad steeg, in overeenstemming met het verloop 
van het aantal niet-werkende werkzoekenden, in 2012 tot 7,6 % van de overeenstemmende 
beroepsbevolking, slechts 0,1 procentpunt hoger dan voor de crisis. Vooral Wallonië valt positief 
op, met een daling van 0,4 procentpunt tot 10,1 %. Vlaanderen vertoont een kleine stijging tot 
4,6 %, in scherp contrast met het niveau van Brussel, waar meer dan 17 % van de 
beroepsbevolking geen baan had. 

 
Tabel 6 - Geharmoniseerde werkloosheidsgraden in de gewesten 
(in procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking (15-64 jaar), en veranderingen in procentpunt) 
 

  Brussel Vlaanderen Wallonië België 
2007 2012  2007 2012  2007 2012  2007 2012  

Totaal 17,2 17,5 0,3 4,4 4,6 0,2 10,5 10,1 -0,4 7,5 7,6 0,1 
Mannen  17,3 18,1 0,8 3,8 4,6 0,8 9,0 10,2 1,3 6,7 7,7 1,0 
Vrouwen 17,0 16,8 -0,2 5,1 4,5 -0,5 12,5 10,0 -2,5 8,5 7,4 -1,0 

Laaggeschoold 29,9 29,3 -0,6 7,1 8,4 1,2 17,5 17,7 0,2 13,0 14,2 1,2 
Middengeschoold 18,6 21,1 2,4 4,6 4,7 0,1 11,3 11,0 -0,3 7,6 7,8 0,2 
Hooggeschoold 8,7 9,0 0,3 2,3 2,6 0,3 4,6 4,5 -0,1 3,8 4,0 0,2 

15-24 jaar 34,4 36,4 2,0 11,7 12,8 1,1 27,8 27,1 -0,7 18,8 19,8 0,9 
25-54 jaar 16,1 16,4 0,3 3,6 3,9 0,3 9,3 8,9 -0,4 6,6 6,7 0,2 
55-64 jaar 11,1 12,3 1,1 3,5 3,0 -0,4 3,6 5,0 1,4 4,2 4,5 0,3 

Belgen 16,3 15,4 -0,8 4,0 3,9 -0,1 10,0 9,6 -0,4 6,8 6,5 -0,2 
Overige EU-staatsburgers 11,5 14,6 3,2 6,5 8,9 2,4 11,7 9,5 -2,2 9,8 11,1 1,3 
Niet-EU-staatsburgers 34,1 34,4 0,3 21,6 24,6 3,0 37,0 36,0 -1,0 29,6 30,7 1,1 

  
Bron: ADSEI (EAK). 
 

                                                           
12  De reeksbreuk is het gevolg van een verandering aan de vraagstelling die werd doorgevoerd wegens opmerkingen 

van Eurostat op de vroegere formulering en de daaruit voortvloeiende harmonisatieproblemen. Tot en met 2010 
stelde men de vraag als volgt: "Zoekt u een betrekking of betaalde activiteit?". De vraag werd vanaf 2011 veranderd 
naar: "Heeft u tijdens de referentiemaand, dus de referentieweek en de drie weken die voorafgaan samen, een 
betrekking of betaalde activiteit gezocht?". Dit impliceert dat een reeks mensen die voorheen als werkzoekend 
werden beschouwd, voortaan als inactief worden geregistreerd. Het belang van deze correctie in de vraagstelling 
moet echter ook gerelativeerd worden: het verloop van de geharmoniseerde werkloosheidsgraad blijft goed 
aansluiten bij de ontwikkelingen bij de geregistreerde werkloosheidsgraad, zij het op een ander niveau. 
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Bij een opsplitsing van de werklozen naar geslacht wordt duidelijk dat mannen over het algemeen 
vaker werkloos zijn dan voor de crisis. Wallonië kende met 1,3 procentpunt tot 10,2 % de grootste 
stijging, maar Vlaanderen en Brussel liggen hier met stijgingen van telkens 0,8 procentpunt niet 
ver van af. De niveaus verschillen uiteraard wel weer sterk, met respectievelijk 4,6 % en 18,1 % in 
2012. De vrouwen laten een algemene verbetering van hun werkgelegenheidsgraad optekenen. 
Zo is in Brussel 16,8 % van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos, tegen 10 % in Wallonië en 
4,5 % in Vlaanderen. Hieruit blijkt ook duidelijk dat de daling van de Waalse werkloosheidsgraad 
volledig aan de vrouwen mag toegeschreven worden. Zij verbeterden hun prestatie met 
2,5 procentpunt sinds 2007. 

Een opsplitsing naar scholingsniveau laat zien dat de werkloosheidsgraad van de 
laaggeschoolden13 in België met 1,2 procentpunt steeg tot 14,2 %. Dit is echter voornamelijk het 
gevolg van de toename in Vlaanderen van 7,1 % in 2007 tot 8,4 % in 2012. In Brussel daalde de 
werkloosheidsgraad van deze groep zelfs licht, al is het absolute niveau van 29,3 % nog steeds 
zeer hoog. In Wallonië is de werkloosheidsgraad nagenoeg ongewijzigd op 17,7 %. Indien echter 
gekeken wordt naar de activiteitsgraden, dan wordt duidelijk dat het aandeel actieve 
laaggeschoolden in de overeenstemmende bevolking in alle drie de gewesten kleiner is 
geworden14, waardoor de daling van de werkgelegenheid niet volledig doorkomt in de 
werkloosheidscijfers. Vooral in Vlaanderen heeft dit fenomeen sterk gespeeld. Gegeven de 
zwakke arbeidsmarktpositie van deze laaggeschoolden kan dit een teken zijn dat zij afhaken. In 
Brussel en Vlaanderen vertoonden ook de midden- en de hooggeschoolden een stijgende 
werkloosheidsgraad. Met name de Brusselse middengeschoolden laten een sterke achteruitgang 
optekenen, al zijn zij ook iets vaker actief geworden. In Wallonië daalt de werkloosheidsgraad van 
midden- en hooggeschoolden, maar hier speelt het fenomeen van de toenemende inactiviteit 
sterk: er is zelfs meer uitstroom uit de actieve bevolking dan uit de werkgelegenheid. Ook bij de 
Brusselse en Vlaamse hooggeschoolden is de uitstroom sterk aanwezig. 

De uitsplitsing naar leeftijd geeft aan dat de werkloosheidsgraden voor de jongeren tussen 2007 
en 2012 zowel in Vlaanderen als in Brussel gestegen is tot, respectievelijk, 36,4 % (+2,0 p.p.) en 
12,8 % (+1,1 p.p.). In Wallonië is ze gedaald tot 27,1 % (-0,7 p.p.). Het effect van gestegen 
participatie aan hogere studies en de langere studietijd is echter zichtbaar bij de activiteitsgraden. 
Deze daalden over de beschouwde periode met bijna 4 procentpunt in Wallonië, 3,5 procentpunt 
in Vlaanderen en 2,3 in Brussel. Het grootste deel van deze uitstroom was afkomstig uit de 
werkgelegenheid. Het omgekeerde effect is te vinden bij de 55-64-jarigen. Zij waren in Brussel en 
Wallonië iets vaker werkloos in 2012 dan in 2007. In Vlaanderen was het aandeel werkloze actieve 
55-64-jarigen afgenomen tot 3 % over deze periode. Dit is een sterke prestatie, zeker in het licht 
van de bijzonder sterke toename van de activiteitsgraad in dat gewest, met 6,3 procentpunt. Ook 
in Brussel en Wallonië waren ouderen echter heel wat vaker actief, met stijgingen van, 
respectievelijk, 4,7 en 4,2 procentpunt. Een verhoging van het aandeel actieven in deze 
bevolkingsgroep is belangrijk gegeven de impact van de vergrijzing en de omvang van deze 
deelpopulatie. Het is bemoedigend dat alle gewesten een verhoging van de activiteitsgraad 
vertonen, terwijl de werkloosheidsgraad slechts in beperkte mate lijkt te wijzigen. Door deze 
onderliggende bewegingen lag de Belgische werkloosheidsgraad bij de 55-64-jarigen in 2012 op 
4,5 %, 0,3 procentpunt hoger dan in 2007. 

  

                                                           
13  De situering van deze bevolkingsgroep op de arbeidsmarkt wordt meer in detail uitgewerkt in het thematische deel 

van dit verslag. 
14  Deze stromen kunnen gevolgd worden door de werkgelegenheids- en de werkloosheidsgraad op dezelfde noemer 

te bestuderen. Concreet drukken we de werkloosheid dus ook uit als een percentage van de bevolking op 
arbeidsleeftijd. De aldus gevormde verhouding is de "werkloosheidsratio". De som van de werkgelegenheid en de 
werkloosheid is de beroepsbevolking. 
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Tabel 7 - Geharmoniseerde activiteitsgraden 
(in procenten van de overeenstemmende bevolking (15-64 jaar), en veranderingen in procentpunt) 
 
  Brussel Vlaanderen Wallonië België 

2007 2012  2007 2012  2007 2012  2007 2012  
Totaal 66,1 65,4 -0,7 69,1 69,0 -0,1 63,7 63,7 0,0 67,1 66,9 -0,1 
Mannen  74,2 72,5 -1,7 75,2 74,1 -1,1 70,7 69,6 -1,1 73,6 72,5 -1,2 
Vrouwen 58,2 58,3 0,2 63,0 63,9 0,9 56,7 57,8 1,1 60,4 61,3 0,9 

Laaggeschoold 48,9 46,5 -2,4 48,0 45,2 -2,8 43,4 42,7 -0,8 46,5 44,4 -2,1 
Middengeschoold 64,8 65,7 0,9 73,5 72,6 -0,9 68,6 68,1 -0,5 71,3 70,7 -0,7 
Hooggeschoold 84,7 83,3 -1,4 88,0 86,1 -1,8 85,9 83,8 -2,1 86,9 85,1 -1,8 

15-24 jaar 29,9 27,6 -2,3 35,7 32,3 -3,5 31,9 31,4 -0,6 33,9 31,5 -2,4 
25-54 jaar 80,9 79,0 -1,8 88,1 88,0 -0,1 81,7 81,7 0,0 85,3 85,0 -0,3 
55-64 jaar 43,1 47,8 4,7 35,5 41,8 6,3 34,9 39,1 4,2 35,9 41,4 5,5 

Belgen 66,4 64,8 -1,6 69,4 69,4 0,0 64,1 64,3 0,2 67,5 67,4 -0,1 
Overige EU-
staatsburgers 71,3 72,5 1,2 71,2 73,5 2,2 62,5 63,7 1,1 67,8 69,9 2,0 
Niet-EU-
staatsburgers 56,7 56,7 0,0 53,5 51,9 -1,5 50,9 45,5 -5,3 54,2 52,2 -1,9 

  
Bron: ADSEI (EAK). 
 
 

In vergelijking met 2007 zou de werkloosheidsgraad van de personen met een Belgische 
nationaliteit over de hele lijn zijn afgenomen, hoewel de daling in Vlaanderen minimaal is. Zo 
komen we op een Belgisch gemiddelde dat 0,2 procentpunt lager ligt, op 6,5 %. Voor de overige 
EU-staatsburgers is het plaatje verdeelder: toenames in Brussel en Vlaanderen, tot, respectievelijk 
14,6 % (+3,2 p.p.) en 8,9 % (+2,4 p.p.) en een afname van maar liefst 2,2 procentpunt in Wallonië 
tot 9,5 %. In elk van de drie gewesten is deze bevolkingsgroep overigens vaker actief geworden, 
wat de prestatie in Wallonië bijzonder sterk maakt. De niet-EU-staatsburgers, ten slotte, 
vertoonden in Vlaanderen met 24,6 % een fors hogere werkloosheidsgraad (+3 p.p.), en in 
Wallonië een daling met 1 procentpunt tot 36 %. De daling in Wallonië is echter volledig het 
gevolg van een bijzonder sterke daling van de activiteitsgraad van deze groep. In Brussel bleef de 
werkloosheidsgraad nagenoeg stabiel op 34,4 %.  

 

3.2.3. De beschikbare arbeidsreserve 

Vaak wordt de werkloosheidsgraad gebruikt als indicatie van de nog beschikbare arbeidsreserve. 
Deze definitie is echter te restrictief aangezien er ook werkenden zijn die onvrijwillig minder uren 
werken dan ze zouden willen werken. Bovendien is er ook binnen de omvangrijke inactieve 
bevolking - in Vlaanderen betreft het meer dan 30 % van de bevolking op arbeidsleeftijd, in 
Brussel om en bij de 35 % en in Wallonië meer dan 36 % - een potentiëel aanwezig: personen niet 
voldoen aan de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) inzake werkloosheid (geen 
job hebben, actief werk zoeken en onmiddellijk beschikbaar zijn voor werk). Dit gaat bijvoorbeeld 
om werklozen die niet meer zoeken of die slechts op een iets langere termijn beschikbaar kunnen 
zijn. Het Steunpunt Werk en Sociale Economie bracht deze arbeidsreserve voor Vlaanderen in 
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kaart15. Afhankelijk van de gebruikte indicator, werden tot meer dan 400 000 personen aangeduid 
als potentiële arbeidsreserve, tegen 122 700 volgens de IAB-definitie. 

De overige personen in de groep inactieven zijn studenten16, arbeidsongeschikten, (oudere) 
werklozen die zijn vrijgesteld van een zoekplicht, personen onder het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag, personen die onder het stelsel van tijdskrediet of loopbaanonderbreking 
vallen, enz. Zeker bij deze laatste drie groepen zit nog een verdere potentiële arbeidsreserve. 

De werkzoekenden die zijn vrijgesteld van zoekplicht zijn reeds lange tijd in aantal aan het 
afnemen. In de groep 50-54-jarigen is er nagenoeg geen enkele werkloze meer vrijgesteld van 
zoekplicht. In het begin van de jaren 2000 ging het nog om meer dan 50 000 personen. Bij de 55-
59-jarigen is de afname die sinds 2004 zichtbaar was gestabiliseerd rond de 20 000. Dit is meer 
dan 50 000 personen onder het piekniveau uit de eerste helft van de jaren 2000. Bovendien zijn 
ook de 60-plussers sinds 2011 steeds vaker niet vrijgesteld: hun aantal daalde tussen januari 2011 
en januari 2013 reeds met 6 500 tot iets meer dan 54 000. 

In januari 2013 waren er bovendien ongeveer 110 000 werklozen met bedrijfstoeslag. Dit is 
ongeveer even veel als voor de crisis, in januari 2007. De structuur van deze groep is de afgelopen 
jaren evenwel veranderd. Terwijl in 2007 ongeveer 40 000 personen tussen de 55 en de 59 jaar 
waren en ongeveer 70 000 tussen de 60 en de 64 jaar, zijn dat in januari 2013, respectievelijk, 
ongeveer 30 000 en 80 000 personen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van een lagere instroom en 
een doorstroom van de bestaande betrokkenen naar hogere leeftijdscategorieën. 

De grootte van de groep werklozen met bedrijfstoeslag verliep reeds enkele jaren relatief stabiel, 
in tegenstelling tot de groep personen in loopbaanonderbreking, thematisch verlof of tijdskrediet, 
die sterk in aantal was toegenomen: in 1996, bij het begin van de reeksen, betrof het iets meer 
dan 12 000 personen. Tegen januari 2007 was dit aantal reeds aangegroeid tot ongeveer 100 000 
en de meest recente cijfers geven aan dat in januari 2013 bijna 145 000 personen onder een 
stelsel van loopbaanonderbreking, thematisch verlof of tijdskrediet vallen. Het betreft 
voornamelijk personen in de leeftijdsgroepen 50-54 en 55-59 jaar. Terwijl voordien steeds de 50-
54-jarigen de grootste gebruikers waren, is in de loop van 2011 het aandeel 55-59-jarigen groter 
geworden, onder andere door de verstrengde regels in verband met de toegang tot deze 
systemen. Deze beweging heeft zich in 2012 versneld. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 
ook deeltijdse vormen van deze stelsels in de statistieken zijn opgenomen. 

De afgelopen jaren werden reeds verschillende maatregelen ingevoerd om de 
werkgelegenheidscreatie te stimuleren en openstaande vacatures in te vullen door de 
beschikbare arbeidsreserve in de richting van deze banen te oriënteren. Dit laatste gebeurt zowel 
door middel van een activatiepolitiek als door de opgevoerde beschikbaarheidscontroles en de 
sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Bovendien zouden de recente 
arbeidsmarkthervormingen moeten helpen om de stijgende tendens van de 
werkgelegenheidsgraad in de groep 55-plussers ook de komende jaren in stand te houden. Een 
volledig overzicht van de maatregelen is te vinden in de sectie "structurele hervormingen" van dit 
conjuncturele hoofdstuk. 

  

                                                           
15  Sourbron, M.; Herremens, W.; Sels, L. (2013), "De potentiële arbeidsreserve in Vlaanderen in kaart gebracht", 

Steunpunt Werk en Sociale Economie, juli. 
16  Al kan de laatste jaren vastgesteld worden dat studenten steeds vaker hun studies met een bijverdienste 

combineren. Zo waren in het derde kwartaal van 2012 bijna 450 000 jobstudenten actief, tegen net geen 400 000 in 
het overeenstemmende kwartaal in 2011. Deze stijging zou grotendeels het gevolg zijn van de versoepelde 
regelgeving in verband met studentenarbeid. 



3.2.4. Regionale dispariteit van de werkloosheidsgraden

De Belgische geharmoniseerde werkloosheidsgraad lag in 2012 (7,6
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Grafiek 8 - Dispariteit van de werkloosheidsgraden binnen België
(in procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking, gegevens voor 
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De grootte van de interne dispariteit kan gemeten en vergeleken worden door middel van een 
index op basis van deze regionale werkloosheidsgraden. De indexcijfers geven aan dat de
intranationale verschillen in België in 2011
EU-gemiddelde, maar dat deze ten opzichte van 2005 ook licht zijn toegenomen, terwijl ze in de 
buurlanden en de EU als geheel afnam. Terwijl de Spaanse dispariteit sinds 200
4,6 p.p. tot 26 %, is die in Griekenland met een afname van 4,9
daling is opvallend groter in landen die sterker getroffen werden door de crisis en het gevolg van 
de impact die de crisis had op de econo
conjunctuurgevoeligere regio's binnen een land. De sterke stijging van de aldaar geregistreerde 
werkloosheidsgraden verkleint de dispariteit binnen de landen tijdens een crisis. De voorlopig 
beperkte impact van de crisis o
blijvend hoge dispariteit binnen België.

De stijging van de interne dispariteit binnen de EU sinds 2005 geeft overigens goed aan dat de 
crisis de verschillende landen van de EU op een asymmetrisc
was over het algemeen het kleinst in de landen met de best presterende arbeidsmarkten. De 
enorme grootte in absolute cijfers van de stijging van de werkloosheidsgraad in enkele perifere 
landen zal ook mee aan de basis li

 
Grafiek 9 - Interne dispariteit1 en werkloosheidsgraden in de EU
(in procenten) 
 

 
Bron: EC (EAK). 
1 Van de landen waarvoor de maatstaf beschikbaar is.
 
 

                                                          
17  2011 is hiervoor het laatste beschikbare jaar. De gebruikte gegevens hebben betrekking op niveau NUTS2 (dit stemt 

in België overeen met de provincies). De index 
werkloosheidsgraad van de NUTS2
(gewogen) standaarddeviatie van de NUTS2 werkloosheidsgraden, vergeleken met de nationale 
werkloosheidsgraad, en de nationale werkloosheidsgraad.
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3.2.5. Ontwikkeling van de langdurige werkloosheid 

Hoewel administratieve gegevens beschikbaar zijn inzake werkloosheidsduur, laat de EAK door 
middel van haar geharmoniseerde resultaten toe om deze duur tussen verschillende landen te 
vergelijken. De administratieve gegevens kunnen evenwel dienen om in België geïdentificeerde 
bewegingen nader te bestuderen.  

Een vergelijking van de werkloosheidsratios - dit is de werkloosheid uitgedrukt in percentages van 
de bevolking op arbeidsleeftijd18 - voor de eerste jaarhelften van 2008 tot en met 2012 toont aan 
dat deze als geheel onder invloed van de crisis fors waren toegenomen, zowel in België als in de 
EU. De vergelijking heeft betrekking op de eerste jaarhelften omdat de crisis in het eerste 
semester van 2008 nog slechts een zeer beperkte invloed had op de arbeidsmarkt. Door deze 
periode telkens met de daaropvolgende jaren te vergelijken, kan het effect van de crisis beter 
geïsoleerd worden.  

In  het  eerste  semester  van  2008  bedroeg  de  Belgische  werkloosheidsratio  4,5  %.  In  2009  was  
reeds 5,2 procent van de bevolking op arbeidsleeftijd werkzoekend, voornamelijk als gevolg van 
de instroom van nieuwe werklozen die werd veroorzaakt door het grotere aantal ontslagen, het 
niet-verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en door de instroom op de arbeidsmarkt van 
afgestudeerde jongeren die vaak geen baan vonden. De kortstondige werkloosheid, dit is de 
werkloosheid die op het moment van ondervraging nog minder dan 6 maanden aan de gang was, 
stijgt zichtbaar van 1,5 % van de bevolking op arbeidsleeftijd in 2008 tot 2,1 % in 2009. De 
weerslag op de overige groepen was zeer beperkt tot afwezig. In de eerste jaarhelft van 2010 was 
dit duidelijk anders: het economische herstel zette pas in de tweede jaarhelft goed in en de 
reactie van de arbeidsmarkt op deze herneming van de activiteit liet, zoals steeds, wat op zich 
wachten. De arbeidsmarkt was dus nog in crisis - al was de instroom reeds verkleind - en vele 
mensen vonden geen nieuwe betrekking. Hierdoor verlengde de gemiddelde werkloosheidsduur: 
een deel van de kortstondige werkloosheid schoof door naar de categorieën met een langere 
werkloosheidsduur. De totale werkloosheidsratio kwam in 2010 aldus op 5,7 % te liggen. In het 
eerste semester van 2011 verbeterde de situatie. Alle subgroepen vertoonden een dalende 
werkloosheidsratio, ook de werklozen die reeds meer dan 2 jaar werkloos waren. De daling van de 
langdurige werkloosheid met 0,3 procentpunt tot 1,4 % geeft aan dat de impact op langere 
termijn van deze crisisgolf op de arbeidsmarkt beperkt zou kunnen blijven. De afname in deze 
groep werklozen zette zich overigens ook in 2012 verder, zodat het aantal langdurig werklozen in 
de eerste jaarhelft van dat jaar uit kwam op 1,3 %, heel wat lager dan voor de crisis begon. Buiten 
het effect van de conjunctuurverbetering die nog met vertraging doorwerkte, is dit waarschijnlijk 
ook het gevolg van de toegenomen activering van deze groep personen en een 
aankondigingseffect wegens de geleidelijke invoering van de sterkere degressiviteit inzake 
werkloosheidsuitkeringen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de sectie "Structurele 
hervormingen". 

Hierbij is het overigens interessant op te merken dat de administratieve werkloosheidsgraad en 
de werkloosheidsgraad zoals gemeten op basis van de EAK-gegevens geleidelijk convergeren, 
voornamelijk door een daling van de administratieve werkloosheidsgraad. Dit kan een teken zijn 
dat de personen die administratief als werkloos worden geregistreerd steeds beter aansluiten bij 
de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), die door de EAK-ondervragers wordt 
gebruikt. Deze definitie houdt in dat men als werkzoekend beschouwd word wanneer men ofwel 
geen werk heeft, onmiddellijk beschikbaar is en in de voorgaande vier weken actief heeft gezocht 
naar een baan of wanneer men een job heeft gevonden die binnen de drie maanden begint. 
Werklozen worden niet alleen meer geactiveerd, maar de intensivering van de controles op het 
zoekgedrag en de hieruit voortvloeiende sancties, hebben dan ook geleid tot een afname van de 
groep personen die als werkzoekend werden geregistreerd in de RVA-databanken. Bovendien 

                                                           
18  Zoals reeds eerder gesteld heeft werken op basis van de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64-jaar) het voordeel dat 

de noemer niet kan wijzigen onder invloed van, onder andere, conjunctuurbewegingen. 
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slaagt men er ook steeds beter in om de verschillende administratieve databanken te kruisen, 
waardoor personen die verschillende statuten combineren 
door de mazen van het net kunnen glippen.

 

 
Grafiek 10 - Werkloosheid volgens de werkloosheidsduur in België en in de EU
(gegevens voor de eerste jaarhelft van de beschouwde jaren, in % van de bevolking op 
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Gedurende de eerste crisisjaren verliep de werkloosheidsduur gemiddeld in de Europese Unie op 
grotendeels gelijkaardige wijze als in België. Na 2010 daalde de werkloosheidsratio in België 
terwijl die in de EU, waar hij reeds bij het begin van de crisis hoger was, niet of nauwelijks afnam. 
In de eerste helft van 2012 was er opnieuw een sterke stijging zichtbaar, zodat het aantal 
werklozen uit kwam op 7,5 % van de bevolking op arbeidsleeftijd. Nog een verschil met België, en 
een dat verontrustender te noemen is, is de continue stijging van de langdurige werkloosheid in 
de EU. Initieel, in de eerste jaarhelft van 2008, was deze ratio nog lager dan in België, maar 
geleidelijk aan is deze blijven toenemen om in 2012 uit te komen op 1,8 %. Het feit dat deze 
deelgroep ook tijdens de kleine herneming van de activiteit in 2010 en 2011 niet afnam, geeft aan 
dat zeker de toename in enkele perifere landen bleef doorgaan. Zij lopen dan ook een groot risico 
dat hun structurele werkloosheidsgraad zal toenemen. Niettemin blijkt het aandeel langetermijn 
werklozen in de totale werkloosheid groter in België dan gemiddeld in de EU: 27,2 % in België, 
tegen 23,3 % in de EU. 

 

3.2.6. De kwaliteit van werk 

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad in 2001 werd een set indicatoren op 
het gebied van sociale integratie en arbeidskwaliteit geformuleerd en goedgekeurd: ze worden de 
Laken-indicatoren genoemd.  

Een ervan, die het armoederisico meet, werd opgenomen in het kader van de EU2020-strategie. 
België wil het aantal personen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt ten opzichte van 
2008 met 380 000 terugdringen (van 2 194 000 tot 1 814 000 personen). Als gevolg van de stijging 
die de jongste jaren werd opgetekend (tot 2 271 000 personen in 2011), is ons land verder 
verwijderd van die doelstelling welke thans door de EC als zeer ambitieus wordt beschouwd.  

De kwaliteit van de werkgelegenheid kan worden benaderd vanuit verscheidene invalshoeken, 
waaronder de werkzekerheid, de arbeidsorganisatie, de opleidingsmogelijkheden en gelijke 
kansen (tussen mannen en vrouwen of tussen verschillende nationaliteiten). Een gedeelte kan 
worden gemeten aan de hand van indicatoren die werden opgesteld op basis van de resultaten 
van de enquêtes naar de arbeidskrachten.  

Voor de gehele bevolking van 15 tot 64 jaar in België zijn de meest persistente statuten 
werkgelegenheid (95 % van de in 2010 werkende personen waren dat in 2011 nog altijd) en 
inactiviteit  (88 % van de inactieven in  2010 waren dat  ook nog in  2011).  Van de werklozen was 
77 % een jaar later nog steeds niet-werkend (werkloosheid en inactiviteit). 23 % had dus een baan 
gevonden (cf. thematisch gedeelte, hoofdstuk 3).  

Het aandeel van de deeltijdarbeid is alsmaar blijven stijgen (tot 24,7 % in 2012) en is voor 
vrouwen veeleer een alledaagse realiteit geworden (43,5 % werkt deeltijds). In dat stelsel werken 
is evenwel niet altijd een vrijwillige keuze: 10,4 % van de deeltijdarbeid is onvrijwillig (deze 
personen hebben geen voltijdbaan gevonden).  

Het thematisch gedeelte van dit verslag (hoofdstuk 4) toont aan dat de graad van participatie aan 
voortgezette opleiding in België (d.w.z. het percentage 25-64-jarige volwassenen die tijdens de 
maand vóór de enquête aan een opleiding hebben deelgenomen) in 2012 slechts 6,7 % bedroeg. 
Dat is onder het Europese gemiddelde van 9,1 % en uitermate ver onder het cijfer in de 
Scandinavische landen (van 25 tot 32 %).  

Inzake gelijke kansen, bedraagt het verschil tussen de werkgelegenheidsgraad voor mannen en 
vrouwen nog steeds 10 procentpunt, hoewel deze geleidelijk kleiner wordt (cf. tabel hiervoor) en, 
zoals eerder vermeld, beliep het verschil tussen het aandeel werkende Belgen en niet-Europese 
staatsburgers nog 30 procentpunt, wat het dringend karakter beklemtoont van de inspanningen 
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die nog moeten worden geleverd om de doelstelling voor 2020 te halen, namelijk dat verschil 
terugbrengen tot minder dan 16,5 procentpunt.  

Naast de set indicatoren die op Europees niveau werden uitgewerkt, zijn er een aantal andere 
Europese (bijvoorbeeld de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden - EWCS) of 
nationale initiatieven. Zo werd bijvoorbeeld op initiatief van de Vlaamse regering en de sociale 
partners een instrument voor het meten van de arbeidsomstandigheden in Vlaanderen 
ontwikkeld ('werkbaarheidsindicator'). Aan de hand van een driejaarlijkse enquête worden de 
werknemers gepeild naar diverse dimensies: stress, motivatie, de opleidingsmogelijkheden en het 
evenwicht tussen werk en privéleven. Op basis van deze indicator zou iets meer dan de helft van 
de werknemers in Vlaanderen "werkbaar" werk hebben. Ongeveer een kwart zou één knelpunt 
ondervinden en het overige vierde twee of meerdere. Vooral stress en opleidingsmogelijkheden 
worden vaker als problematisch aangeduid. 
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4. VOORLOPENDE INDICATOREN EN MACRO-ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR DE 

ARBEIDSMARKT 

Na deze bespreking van de situatie op de arbeidsmarkt in 2012 waaruit blijkt dat 2012 over het 
algemeen weinig uitgesproken tendensen vertoont, kan het nuttig zijn om op basis van een aantal 
indicatoren in grote lijnen een idee te krijgen van het verloop dat we de komende kwartalen op 
de arbeidsmarkt kunnen verwachten. Hieronder volgen de cijfers met betrekking tot 
herstructureringen, de faillissementsstatistieken, de resultaten van de conjunctuurenquêtes bij de 
ondernemingen met de specifieke resultaten voor de werkgelegenheidsvooruitzichten en het 
tekort aan arbeidskrachten en de cijfers over de uitzendarbeid, het gebruik van de tijdelijke 
werkloosheid en het aantal vacatures. 

Vervolgens worden de middellangetermijnvooruitzichten voor de activiteit, werkgelegenheid en 
werkloosheid besproken aan de hand van de halfjaarlijkse economische projecties voor België die 
de Nationale Bank van België in samenwerking met de Europese Centrale Bank en de andere 
nationale centrale banken van het eurosysteem opstelt. 

 

4.1. Herstructureringen 

Als gevolg van conjuncturele schommelingen kan een onderneming of een bepaalde afdeling van 
een onderneming in moeilijkheden geraken en kan het noodzakelijk zijn om herstructureringen 
door te voeren zodat het bedrijf terug gezond kan functioneren. Andere mogelijke redenen om te 
herstructureren zijn: strategische keuzes, economische expansie, diversificatie van de 
ondernemingsactiviteiten, fusie, opsplitsing, enz. Bij het doorvoeren van herstructureringen 
gelden echter een aantal nationale en internationale regels die de werknemer een zekere mate 
van bescherming bieden en waardoor ook de overheidsdiensten vaak een betrokken partner zijn. 
De Europese autoriteiten zijn sterk geïnteresseerd in de gegevens met betrekking tot 
herstructureringen, waardoor de lidstaten op gecentraliseerde wijze en op een 
gemeenschappelijke basis deze cijfers registeren. Concreet is het in België de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) die betrokken wordt 
bij de procedure. 

De registratie van de procedures van collectief ontslag bij de FOD WASO laat toe om exact de 
potentiële impact van de collectieve ontslagen in België op de werkgelegenheid te kennen. 
Bovendien publiceren zij regelmatig statistieken met betrekking tot het aantal herstructureringen, 
zodat het mogelijk is om op Belgisch niveau een evaluatie te maken. 

Het is overigens belangrijk deze cijfers voorzichtig te interpreteren, aangezien de cijfers van het 
aantal werknemers per failliet bedrijf niet weergeven of een bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt 
overgenomen of verdergezet. Hierdoor kan het effectieve banenverlies anders uitvallen dan deze 
ramingen. 
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Grafiek 11 - Aantal werknemers betrokken bij een aangekondigde procedure van collectief ontslag
(eenheden) 
 

 
Bron: FOD WASO. 
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19  Derdegraads polynomiaal. 

Aantal werknemers betrokken bij een aangekondigde procedure van collectief ontslag

Op basis van de maandelijkse reeks met trendlijn19 is  te  zien  dat  er  in  de  loop  van  2012  een  
toename is geweest van het aantal werknemers dat betrokken is bij een 
herstructureringsaankondiging. Deze groei is het gevolg zijn van enkele grote bedrijven die hun 

en bij de FOD WASO. Zo waren er in 2012 vijf grotere herstructureringen. 
Eerst kwamen Bekaert, in februari 2012 en actief in de metaalverwerkende sector en Carsid, in 
maart 2012, actief in de staalindustrie. De grotere aankondigingen volgden echter in het najaar: 

bij Ford in oktober 2012 leidde er toe dat ook toeleveranciers 
herstructureringen aankondigden. De laatste grote herstructureringen betref
staalbedrijven Duferco en NLMK, in december 2012. 

Ook in de eerste maanden van 2013 lijkt dit patroon zich verder te zetten, met de aankondigingen 
van Arcelor Mittal Belgium en Caterpillar Belgium. Het feit dat deze grote herstructureringen zich 
in zulk snel tempo opvolgen, geeft aan dat vele bedrijven de toekomst niet rooskleurig inschatten. 

zich in het bijzonder in de industriële sectoren te concentreren. Zij zijn dan ook 
zeer conjunctuurgevoelig en staan blootgesteld aan een bijzonder harde internationale 

Op gewestelijk vlak wordt de conjunctuurgevoeligheid van Vlaanderen bevestigd: van de 16
werknemers die van januari tot december 2012 betrokken waren bij een aankondiging van een 
voornemen tot collectief ontslag, waren er volgens de cijfers van de FOD WASO 938 

539 in Wallonië en maar liefst 12 230 in Vlaanderen.
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werknemers die van januari tot december 2012 betrokken waren bij een aankondiging van een 
voornemen tot collectief ontslag, waren er volgens de cijfers van de FOD WASO 938 

230 in Vlaanderen. 



4.2. Faillissementen 

De opwaartse beweging van het aantal faillissementen op jaarbasis die sinds het begin van de 
crisis in 2008 wordt geregistreerd, zette zich in 2012 verder. Het aantal faillissementen is 
toegenomen van 7 731 in 2007 
gingen maar liefst 1 220 bedrijven in één maand failliet. De blijvende stijging geeft ook aan dat de 
lichte conjunctuurverbetering in 2010 en 2011 geen of slechts heel weinig impact had op de 
faillissementscijfers. De eerste maanden van 2013 geven aan dat de situatie voor ondernemers 
verder verslechterde: april 2013 eindigde op een maandrecord van 1092 faillissementen.

 
Grafiek 12 - Maandelijks verloop van het aantal faillissementen
 

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

De RVA stelt ramingen op met betrekking tot het banenverlies als gevolg van 
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van het banenverlies met me
nagenoeg stabiel gebleven zijn ten opzichte van 2011, terwijl de tak "vervoer en communicatie" 
een afname van meer dan 26 % vertoonde.

 

4.3. Tijdelijke werkloosheid

Een van de belangrijkste flexibiliteitmechanismes van de Belgische arbeidmarkt is het systeem van 
de tijdelijke werkloosheid. Hierdoor kan een bedrijf omwille van economische redenen, maar ook 
omwille van een technisch ongeval of ongunstige weersomstandigheden, werk
bedrijf tijdelijk minder laten werken. Vroeger was tijdelijke werkloosheid omwille van 
economische redenen enkel geldig voor arbeiders, maar in de lente van 2009 werd ook voor 
bedienden een soortgelijk systeem uitgewerkt, namelijk de tijdelijk
volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze laatste 
regeling is sinds 1 januari 2012 in een licht aangepaste versie permanent geworden. Meer details 
over deze en andere crisismaatregele

Tijdens de periode van verminderde arbeidsprestaties krijgen de betrokken werknemers een RVA
uitkering en een aanvullende vergoeding van de werkgever om aldus inkomensverlies te 
beperken. Om excessief gebruik van het systeem te voorkomen, is sinds 2012 een 
"responsabiliseringsbijdrage" ingevoerd voor de bedrijven die intensief gebruik maken van het 
systeem. Deze maatregel werd reeds goedgekeurd en zou ook reeds op het gebruik in 2012 
betrekking hebben, maar de uitvoeringsbesluiten moeten nog worden gepubliceerd

 
Grafiek 13 - Verloop van de tijdelijke werkloosheid
(kwartaalgegevens, fysieke eenheden, veranderingspercentages op jaarbasis)
 

 
Bron: RVA, NBB. 
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De tijdelijke werkloosheid kan worden weergegeven in termen van het aantal betalingen (fysieke 
eenheden) of in daggemiddelden (budgettaire eenheden). Deze budgettaire eenheden geven het 
aantal uitkeringsdagen voor een bepaalde maand uitgedrukt als het gedeelte van het totale 
mogelijke aantal uitkeringsdagen in die maand. Hier bespreken we het verloop aan de hand van 
fysieke eenheden. 

Het systeem kende op het hoogtepunt van de crisis in 2008 en 2009 grote pieken in gebruik, met 
maxima van rond de 280 000 personen die onder dit stelsel vielen. Deze grote aantallen kunnen 
zeker worden verklaard door de ernst van de economische recessie, maar voor een deel ook door 
de reeds genoemde versoepeling van de regelgeving. Sinds begin 2010 was het aantal 
uitkeringsgerechtigden voor tijdelijke werkloosheid beginnen dalen in vergelijking met dezelfde 
periode in het voorgaande jaar en die trend heeft zich verder gezet tot eind 2011. Vanaf het 
eerste kwartaal van 2012 wordt echter een nieuwe toename geregistreerd, in samenhang met de 
conjuncturele verslechtering. Deze toename is echter minder groot dan in 2008 en 2009, 
aangezien de crisismaatregelen vervallen, bedrijven minder financiële reserves hebben en ze ook 
hun toekomstperspectieven negatief beoordelen. Gemiddeld waren er in 2012 161 000 tijdelijk 
werklozen. In historisch perspectief20 is dit een relatief laag aantal, maar deze stijging vindt plaats 
in een context waarin de potentiële doelgroep van dit statuut als gevolg van de desindustrialisatie 
doorheen de jaren is gekrompen. Zeker tijdens de crisisjaren is de structuur van de 
werkgelegenheid in sneltempo veranderd. Hierbij moet overigens ook opgemerkt worden dat ook 
de weersomstandigheden een invloed hebben op de bovenstaande cijfers. 

Het gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft een direct effect op het verloop van 
de gemiddelde arbeidsduur, aangezien de betrokken personen in de werkgelegenheid blijven, 
maar minder uren presteren. 

 

4.4. Conjunctuurindicatoren van de NBB 

Deze indicatoren geven kwalitatieve informatie betreffende de beoordeling door de 
ondervraagde bedrijven van het te verwachten verloop van de activiteit en werkgelegenheid. Het 
is niet mogelijk om op basis van deze indicatoren rechtstreeks kwantitatieve uitspraken te doen 
over het toekomstige verloop van de activiteit of de werkgelegenheid. 

 

4.4.1. Synthetische conjunctuurindicator 

Op basis van de resultaten van een enquête bij een uitgebreide populatie ondernemingen wordt 
de algemene synthetische curve van de Nationale Bank, ook wel gekend als de 
conjunctuurbarometer, opgesteld. Ze wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de 
synthetische indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid, de handel en de diensten aan 
bedrijven. Het "bruto"-resultaat kan worden gezuiverd voor extreme waarden door gebruik te 
maken van een voortschrijdend gemiddelde, wat de "afgevlakte" reeks geeft. De synthetische 
curve is een vooruitlopende indicator, wat wil zeggen dat ze kan dienen om het verloop van de 
conjunctuurbewegingen in zekere mate te voorspellen. 

  

                                                           
20  Gemiddelde berekend over de periode van 1992 tot en met 2013. 
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Grafiek 14 - Verloop van de algemene synthetische curve
(saldi van de antwoorden, seizoengezuiverde maandgegevens)
 

 
Bron: NBB. 
 
 

Na een verbetering van de verwachtingen in de tweede helft van 2010, verslechterde de 
conjunctuurbarometer opnieuw in een snel tempo in 2011. In de loop van het tweede semester 
van dat jaar stabiliseerde de afname enigszins om zo gedurende 2012 een gestage
zien. Van een verbetering van de vooruitzichten is op basis van deze indicator dus geenszins 
sprake, integendeel: de brutoresultaten voor de eerste maanden van 2013 geven aan dat de 
afgevlakte reeks inzake de verwachtingen voor het verloop
hetzelfde langzame tempo zou blijven dalen.

 

4.4.2. Werkgelegenheidsvooruitzichten

De enquêtes waarop de algemene synthetische curve gebaseerd is, bevatten dus informatie 
afkomstig uit de verschillende 
werkgelegenheidsvooruitzichten. Analoog aan de constructie van de algemene synthetische curve 
kunnen zo de gegevens van de verschillende 
geaggregeerd worden. Deze reeks geeft
conjunctuurbarometer, sinds begin 2011 teruglopen en doorheen 2012 gestaag zijn blijven dalen. 
In vergelijking met het verloop van de algemene synthetische curve zijn de geaggregeerde 
verwachtingen inzake het verloop van de werkgelegenheid in een veel sneller tempo afgenomen. 
Ook in de eerste maanden van 2013 is geen ommekeer merkbaar, al lijkt de bruto
stabiliseren. 
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Grafiek 15 - Verloop van de geaggregeerde werkgelegenheidsv
(gewogen gemiddelde van de saldi van de antwoorden, seizoengezuiverde maandgegevens)
 

 
Bron: NBB. 
 
 

De individuele bedrijfstakken
werkgelegenheidsvooruitzichten in de verwerkende nijverheid verloopt zeer gelijkaardig aan dat 
van de geaggregeerde vooruitzichten, zij het dat het niveau lager is over de hele lijn. De 
brutoreeks vertoont sinds begin 2013 verdere lichte afname, hoewel het laatste datapunt, in april, 
een verbetering van het saldo met 3,7 punten laat optekenen.

De afgevlakte reeks betreffende de werkgelegenheidsvooruitzichten in de ruwbouw van 
gebouwen is in de loop van 2012 omgeslagen en toonde steeds minder negatieve vooruitzichten: 
ten opzichte van het dieptepunt in juli, was het saldo van december reeds met meer dan 4 punten 
verbeterd. De bruto-reeks geeft echter aan dat de vooruitzichten in de eerste maanden van 20
opnieuw verslechteren, waarbij april opnieuw reeds bijna 4 punten onder het cijfer van december 
staat. 

De werkgelegenheidsvooruitzichten in de burgerlijke bouwkunde en wegenwerken is sterk 
afhankelijk van de electorale cycli en dus minder conjunctuurgev
bedrijfstakken. In de eerste helft van 2012 waren de vooruitzichten hier sterk achteruit gegaan 
om zo net negatief te eindigen in de lente. Doorheen de zomer verbeterde het saldo echter 
opnieuw, om dan in het najaar opnieuw negatief te
eerste maanden van 2013 een verdere verzwakking kan verwacht worden.
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Grafiek 16 - Verloop van de werkgelegenheidsvooruitzichten in de bedrijfstakken
(saldi van de antwoorden, seizoengezuiverde maan
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Een andere, minder conjunctuurgevoelige, branche is die van de diensten aan ondernemingen. Na 
het herstel sinds medio 2009, werden de vooruitzichten opnieuw slechter in de loop van 2011, om 
in 2012 nagenoeg stabiel, maar nog steeds positief, te verlopen. De bruto-reeks lijkt aan te geven 
dat dit in de eerste maanden van 2013 zo zal blijven. 

Ten slotte lijkt ook de werkgelegenheid in de handel in de loop van 2012 weinig volatiliteit te 
vertonen, na de afname in 2011. Het saldo is licht positief en de brutoreeks geeft geen grote 
sprongen aan in het voorjaar van 2013. 

 

4.4.3. Belemmeringen voor de activiteit door een tekort aan geschoolde 
arbeidskrachten 

Een andere vraag die in de conjunctuurenquête vervat zit betreft de belemmeringen die 
ondernemingen in hun activiteit ondervinden als gevolg van een tekort aan geschoolde 
arbeidskrachten. In de bouwnijverheid en de diensten is dit een maandelijkse vraag. In de 
verwerkende nijverheid is het een trimestriële die uitgesplitst kan worden naar gewest. Deze 
maatstaf in een indicatie van de spanningen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Deze belemmeringen voor de activiteit in de verwerkende nijverheid vertonen eveneens een 
keerpunt  in  de  loop  van  2011,  na  de  forse  toename  in  2010.  Na  de  initiële  toename  van  de  
belemmeringen in het eerste kwartaal van 2011, verminderden ze in Vlaanderen en Wallonië 
gelijktijdig. 

Midden 2011 wijzigde die situatie echter, met een nieuwe toename van de belemmeringen voor 
de economische activiteit in de Waalse verwerkende nijverheid, terwijl die in Vlaanderen over het 
algemeen bleven afnemen. Ook in de eerste helft van 2012 zette dit patroon zich verder, 
uitgezonderd een tijdelijke piek in Wallonië. In de tweede helft van het jaar was er in dit gewest 
echter een sterke afname, waardoor, in combinatie met de toename in het vierde kwartaal in 
Vlaanderen, de belemmeringen in de gewesten wat convergeerden. Begin 2013 vertonen zowel 
Vlaanderen als Wallonië een verdere afname van het aandeel ondernemingen met een tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten. 

De bouwnijverheid kende weinig spanningen de voorbije jaren. Het conjunctuurherstel in 2010 
had de belemmeringen licht doen toenemen, maar bij de conjunctuuromslag in 2011 namen deze 
onmiddellijk terug af. Sinds medio 2011 en doorheen 2012 lagen deze nagenoeg stabiel op een 
iets hoger niveau, maar in het najaar van 2012 en begin 2013 namen de spanningen terugaf. 

In de diensten vinden we een ander patroon terug, met afnemende aandelen bedrijven die 
belemmeringen ondervinden sinds eind 2009, na de grote piek in dat jaar. Deze daling hield aan 
doorheen 2010 tot en met midden 2011, om vanaf het tweede semester van 2011 opnieuw een 
toename te registreren. De indicator is daarna tot en met het tweede kwartaal van 2012 blijven 
toenemen, om vervolgens in de tweede jaarhelft een kleine inzinking te kennen. Het is onzeker of 
dit om een doorzettende afname gaat: het eerste kwartaal van 2013 lijkt eerder een stabilisatie 
op een relatief hoog niveau aan te geven. 
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Grafiek 17 - Belemmeringen voor de activiteit wegens een tekort aan geschoolde a
(Gewogen percentage van de ondernemingen die verklaren deze moeilijkheden te ondervinden)
 

 
Bron: NBB. 
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4.5. Uitzendarbeid 

Ook het aantal door uitzendkrachten gewerkte aantal uren is een belangrijke vooruitlopende 
indicator voor het toekomstige verloop van de werkgelegenheid, aangezien de 
gekenmerkt wordt door het flexibele karakter van de contracten. Dit staat werkgevers toe om 
snel en flexibel te reageren en te anticiperen op conjunctuurschommelingen.

 
Grafiek 18 - Verloop van de door uitzendkrachten gewerkte ure
(seizoengezuiverde maandgegevens, veranderingspercentages op jaarbasis)
 

 
Bron: Federgon. 
 
 

De cijfers voor het aantal gewerkte uren kunnen opgedeeld worden tussen arbeiders en 
bedienden. Het verloop in veranderingspercentages van deze gegevens op jaarbasis geeft aan dat 
de uren die door arbeiders gepresteerd worden een volatieler verloop kennen 
bedienden. In het najaar van 2011 begon het aantal gewerkte uren bij de arbeiders dus reeds af te 
nemen ten opzichte van de overeenstemmende maand in het voorgaande jaar, terwijl de groei bij 
de bedienden nog licht positief was. Vanaf de eerste
gepresteerde uitzenduren echter in beide categorieën af, al was de daling bij de arbeiders sterker. 
In 2013 lijkt deze trend zich verder te zetten, in het bijzonder bij de arbeiders. Het totale aantal 
gepresteerde uren ligt daardoor op het laagste niveau sinds maart 2010.
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4.6. Vacatures  

De vraag naar arbeid waaraan de arbeidsmarkt niet beantwoordt, kan benaderd worden door 
middel van het verloop van het aantal vacatures die de gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling (Actiris, FOREM, VDAB) ontvangen. Vooraleer deze nader te analyseren is het 
echter nuttig de nodige kanttekeningen te voorzien bij deze cijfers. Een aanzienlijk gedeelte van 
de werkaanbiedingen wordt via andere kanalen zoals de pers, de particuliere wervingsbedrijven, 
de informele circuits, enz., verspreid. Hierover bestaat geen informatie, waardoor de registratie 
van vacatures door deze diensten maar een partieel beeld biedt. Bovendien hebben de 
gewestelijke diensten een verschillend "marktaandeel" en elke dienst heeft een eigen 
methodologie, die ook nu en dan wordt aangepast, wat opnieuw gevolgen heeft voor de door hen 
gepubliceerde statistieken i.v.m. het aantal vacatures en de aggregatie daarvan. 

Om optimaal tussen de gewesten te kunnen vergelijken, worden statistieken met betrekking tot 
het aantal vacatures uit het normaal economisch circuit gebruikt. Hierin worden de vacatures 
voor uitzendarbeid niet inbegrepen, omdat hierin vaak overlappingen zitten doordat werkgevers 
voor dezelfde openstaande uitzendvacature vaak meerdere uitzendkantoren inschakelen. De 
beperking tot het normale economisch circuit betekent verder dat de werkaanbiedingen in het 
kader van werkgelegenheidsmaatregelen, maar ook buitenlandse en inter-gewestelijke 
werkaanbiedingen niet in dit totaal zitten. 

Na het herstel vanaf 2010, werd in 2011 een piek van het aantal ontvangen vacatures vastgesteld, 
die het niveau van voor de crisis evenaarde of zelfs oversteeg. De daaropvolgende 
conjunctuuromslag had echter duidelijk een invloed op het aantal werkaanbiedingen dat door 
bedrijven werd doorgestuurd, waardoor het gemiddelde aantal ontvangen vacatures in 2012 lager 
eindigde. In Brussel en Vlaanderen lag het gemiddelde niveau in 2012 ondanks die daling van 
respectievelijk 10,6 % en 14,3 %, nog steeds ongeveer 20 % boven het niveau van 2009. Het 
aantal door de FOREM geregistreerde vacatures was voorheen echter minder gestegen, waardoor 
het na de daling van meer dan 12 % in 2012 op ongeveer hetzelfde niveau als in 2009 eindigde.  

Vergeleken met de overeenstemmende periode in 2012, daalde het tijdens de eerste vier 
maanden van 2013 aantal ontvangen vacatures in de drie gewesten verder. De VDAB ontving met 
een gemiddelde van 21 499 sinds het begin van het jaar ongeveer 7 % minder werkaanbiedingen, 
Actiris met 1 530 bijna 9 % minder en bij de FOREM daalde het aantal ontvangen vacatures met 
maar liefst 19,7 % tot 4 680. 

  



 

 
Grafiek 19 - Vacatures ontvangen door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
(eenheden, normaal economisch circuit 
aantallen) 
 

 
Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB. 
 
 

Aan het eind van elke maand blijft een bepaald aantal vacatures open staan. Dit zijn door de 
regionale diensten voor arbeidsbemiddeling geregi
geannuleerd werden. In april 2013 telde Actiris aldus 2
4 376 en de VDAB 46 512. Deze situatie kan verklaard worden door zowel frictionele factoren, 
aangezien er is enige tijd nodig is aanbod vraag naar arbeid te doen samenvallen, als structurele 
factoren. Deze laatste factoren betreffen mismatches inzake kwalificaties (de vereiste diploma's, 
de noodzakelijke ervaring, de te beheersen talen) of inzake mobiliteit en geografisch 
zulk een mismatch kan een werkaanbieding langer dan gemiddeld deel uitmaken van de voorraad 
openstaande vacatures. Deze knelpuntvacatures raken meestal wel ingevuld, maar dat vergt meer 
tijd dan voor andere vacatures; er is sprake van knelpunt
moeilijk kandidaten vinden, zonder dat dit noodzakelijkerwijs verband houdt met een algemene 
schaarste.  

 

Vacatures ontvangen door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling
normaal economisch circuit zonder de uitzendarbeid, jaargemiddelden van de maandgegevens, 

Aan het eind van elke maand blijft een bepaald aantal vacatures open staan. Dit zijn door de 
regionale diensten voor arbeidsbemiddeling geregistreerde betrekkingen die niet ingevuld noch 
geannuleerd werden. In april 2013 telde Actiris aldus 2 834 openstaande betrekkingen, FOREM 
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openstaande vacatures. Deze knelpuntvacatures raken meestal wel ingevuld, maar dat vergt meer 
tijd dan voor andere vacatures; er is sprake van knelpuntberoepen wanneer de werkgevers 
moeilijk kandidaten vinden, zonder dat dit noodzakelijkerwijs verband houdt met een algemene 
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Vacatures ontvangen door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling 
zonder de uitzendarbeid, jaargemiddelden van de maandgegevens, 
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4.7. Beveridge curve 

De beschrijvende Beveridge 
vacaturegraad, die beperkt blijft tot de statistieken van de vacatures die afkomstig zijn van de 
regionale diensten voor arbeidsbemiddeling

 
Grafiek 20 - De Beveridge curve in België
(procenten van de beroepsbevolking, jaargemiddelden
 

 
Bronnen: Actiris, FOREM, INR, RVA, VDAB, berekeningen HRW.
1 Openstaande vacatures opgetekend door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling, met 

uitzondering van de vacatures 
gesubsidieerde programma's. Bij gebrek aan beschikbare gegevens vóór april 2009 werd het aantal 
openstaande vacatures bij de FOREM geraamd op basis van de stromen voor de periode 2000

2 Percentage berekend op basis van het door de RVA geregistreerde aantal niet
werkzoekenden. 

 
 

De curve heeft zich in de loop van de tijd naar buiten verplaatst: in 2011 lag, bij 
werkloosheidsgraad als in 2007, de overeenstemmende vacat
vacaturegraad en nam de werkloosheidsgraad lichtjes toe, als gevolg van de economische 
conjunctuur. Ondanks de beperkingen van deze beschrijvende curve (haar evenwichtspositie is 
niet bekend en de analyseperiode is vrij kor
hardnekkig is terwijl er een groot aantal vacatures is, wat erop zou kunnen wijzen dat er tussen 

                                                          
21  Het beroep dat werkgevers op de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling doen, kan schommelen in de tijd en 

varieert onder meer volgens de grootte van de 
'marktaandelen' verschillen overigens tussen de verschillende diensten.
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vraag en aanbod mismatches bestaan. Voor een meer gedetailleerde analyse verwijzen we naar 
het Verslag 2012 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (conjunctureel gedeelte, kader in 
hoofdstuk 2) of naar het artikel van Zimmer (2012)

 

4.8. Vooruitzichten van de NBB

4.8.1. Activiteit en werkgelegenheid

Volgens de meest recente projecties die de Nationale Bank van België 
in het kader van de door de ECB gecoördineerde Broad Macroeconomic Projection Excercise 
(BMPE)23, zou de Belgische economie in 2013 nagenoeg een nulgroei realiseren. Deze stagnatie 
van de activiteit is een lichte verbetering ten opzich
onderliggende cijfers blijkt dat de omschakeling zich in de loop van het lopende jaar voor doet, 
waarbij de vertraging nog zou doorzetten in de eerste helft van 2013 en pas in de tweede helft 
van het jaar een klein herstel van de economische bedrijvigheid kan worden verwacht. In 2014 
zou het herstel aan vaart winnen in de loop van het jaar, al blijft de groei, met 1,1
ondermaats. 

 

                                                          
22  Zimmer, H. (2012), 'Mismatches op de arbeidsmarkt', 

september. 
23  NBB (2013), "Economische projecties voor België 

van België, juni. 
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De werkgelegenheid reageert normaal gezien met wat vertraging op de ontwikkelingen inzake 
activiteit. Ondernemingen passen zich namelijk in eerste instantie aan gewijzigde 
marktomstandigheden aan door het aantal gewerkte uren per persoon te wijzigen. De afname 
van de werkgelegenheid met 0,4 % in 2013 volgde echter veel sneller dan gewoonlijk het geval is 
op de wijzigingen in activiteit. De redenen hiervoor zijn: bedrijven schatten de toekomst somber 
in, hebben minder financiële reserves dan bij het uitbreken van de crisis en maken dus ook 
minder gebruik van (dure) flexibiliteitmechanismes. 

De werkgelegenheid nam reeds licht af doorheen 2012 - al verraste het vierde kwartaal positief -, 
maar door het basiseffect van de sterke groei in 2011 was de gemiddelde werkgelegenheid in 
2012 nog net hoger dan gemiddeld in 2011. In 2013 zou deze afname zich in een versneld tempo 
verder zetten, zelfs met de positieve ontwikkelingen inzake economische bedrijvigheid in het 
tweede semester van dat jaar. Verwacht wordt dat bedrijven die eerste herstelbeweging zullen 
opvangen met behulp van de gemiddelde arbeidsduur. Pas in de loop van 2014 zou de 
binnenlandse werkgelegenheid zich enigszins herstellen, maar deze lichte groei zou niet volstaan 
om op jaarbasis uit de negatieve cijfers te blijven: voor 2014 wordt een verdere afname van 0,1 % 
voorzien.  

Concreet komen deze percentages overeen met een afname van de binnenlandse 
werkgelegenheid met ongeveer 18 000 banen in 2013 en ongeveer 6 000 in 2013. Het grootste 
banenverlies doet zich telkens voor bij de loontrekkenden in de private sector. In tegenstelling tot 
gedurende de eerste crisisjaren ondersteunt ook de publieke sector de werkgelegenheid niet 
meer: zowel in 2013 als 2014 worden negatieve cijfers verwacht. De "overige diensten" zetten 
hun opmars wel verder en groeien aan een stevig tempo, zij het ook hier lager dan in de 
voorgaande jaren. Het is dan ook deze branche die het banenverlies in de private sector enigszins 
tempert. 

 
Tabel 8 - Projecties inzake aanbod van en vraag naar arbeid 
(jaargemiddelden, veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 
  

2011 2012 2013r 2014r 

    
Bevolking op arbeidsleeftijd 45,3 24,9 24,8 25,5 

    
Beroepsbevolking 39,5 22,3 12,5 25,8 
p.m. geharmoniseerde activiteitsgraad (15-64) 66,7 66,9 67,1 67,2 

    
 Nationale werkgelegenheid 59,3 7,8 -17,7 -6,0 
 p.m. geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad (20-64) 67,3 67,2 66,5 66,2 

    
  Grensarbeiders -2,3 -0,4 0,0 0,0 
  Binnenlandse werkgelegenheid 61,6 8,2 -17,7 -6,0 

    
   Zelfstandigen  9,6 6,0 3,6 3,2 

    
   Loontrekkenden 52,0 2,2 -21,3 -9,2 
    Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 34,5 -6,5 -28,4 -21,1 
    Overheid en onderwijs 0,8 -3,2 -3,1 -1,4 
    Overige diensten 16,8 11,9 10,2 13,3 

    
 Werkloosheid -19,8 14,5 30,2 31,8 
 p.m. geharmoniseerde werkloosheidsgraad (15-64) 7,2 7,6 8,3 8,7 

 

 
Bronnen: ADSEI, FPB, INR, RVA, NBB. 
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De geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad zou in 2013 met 0,7 procentpunt dalen door de 
uitstoot van arbeidskrachten uit de werkgelegenheid om zo voor de 20-64-jarigen op 66,5 % te 
belanden. In 2014 zou het aandeel werkenden verder afnemen tot 66,2 %, terwijl de doelstelling 
die reeds zes jaar later zou moeten gehaald worden op 73,2 % ligt. Om die doelstelling van 2020 
alsnog te behalen zou voor die leeftijdsgroep dus een groei van meer dan een procentpunt per 
jaar noodzakelijk zijn vanaf 2015. Aan de hand van de demografische projecties voor 2020 (FPB-
ADSEI) kan berekend worden dat dit overeen komt met een gemiddelde jaarlijkse creatie van 
meer dan 85 000 banen vanaf dat jaar.  

Het meest recente24 rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing geeft dan ook aan dat 
73,2  %  tegen  2020  een  ambitieus  doel  is:  zij  verwachten  pas  tegen  2060  een  
werkgelegenheidsgraad van 73,7 % (indien met alle structurele hervormingen25 wordt rekening 
gehouden kan dit echter 1,1 procentpunt hoger zijn). 

 

4.8.2. Werkloosheid 

De werkloosheid, die in de loop van 2012 reeds groeide, zou over de gehele horizon van de 
projecties verder toenemen. De stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden viel wat 
lager uit dan verwacht in de vorige ramingen, maar in 2013 zou deze toename 30 000 eenheden 
bedragen. Door de blijvende uitstoot van werkenden uit de werkgelegenheid zou de 
werkloosheidsgroei in 2014 zelfs nog iets groter uitvallen. Cumulatief zouden er zo tussen eind 
2011 en eind 2014 meer dan 90 000 werkzoekenden zijn bijgekomen. Net als in 2012 zou de 
beroepsbevolking blijven groeien, maar aan een lager tempo dan de voorgaande jaren. Hierdoor 
zou het werkloosheidspercentage voor de 15 tot 64-jarigen toenemen van een niveau van 7,6 % in 
2012 tot 8,3 % in 2013 en zelfs 8,7 % in 2014. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan het niveau bij de 
vorige piek in 2010. 

 

  

                                                           
24  Oktober 2012. 
25  De 73,7 % zou bereikt worden dankzij de pensioenhervorming, en de impact van de hervorming van het stelsel van 

werkloosheid met bedrijfstoeslag op het aantal gepensioneerden, de werkgelegenheid, de werkloosheid en de 
invaliditeit van 55-tot 64-jarigen. De extra 1,1 procentpunt zou resulteren uit de hervorming van het TBS-stelsel en 
de maatregelen in verband met het stelsel van de werkloosheidsverzekering en de stelsels van 
tijdskrediet/loopbaanonderbreking. 
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INLEIDING 

Het kwalificatieniveau kan worden omschreven vanuit verscheidene standpunten (de betrokken 
persoon, het uitgevoerde werk, het loonniveau, enz.). In dit verslag beschouwen we het 
hoofdzakelijk vanuit het oogpunt van de personen en hun kenmerken. Het kwalificatieniveau 
omvat dan alle kennis, capaciteiten en competenties die zijn verworven en kunnen worden 
gebruikt in de werksituatie. Mensen verkrijgen hun individuele kwalificatie door de initiële 
opleiding (behaald niveau, verworven specialiteit), maar ook door opleidingen bij indienstneming 
en tijdens hun werk. Het kwalificatieniveau hangt eveneens af van de sociale en werkervaring van 
die betrokkenen en van hoe hun proces van maatschappelijke aanpassing verloopt. In dit verslag 
wordt het niveau van het diploma gehanteerd om te bepalen wie laaggeschoold is, namelijk de 
personen die het secundair onderwijs niet hebben beëindigd. Het betreft een groep personen die 
een veel groter dan gemiddeld risico lopen moeilijkheden te ondervinden bij het vinden en het 
behouden van een baan. Maar meer dan onvoldoende kennis zorgt verwijdering van de 
arbeidsmarkt ervoor dat iemand het risico loopt op uitsluiting en desgevallend een specifieke 
begeleiding moet kunnen krijgen. Sociale attitudes, communicatievaardigheden en het sociale 
netwerk waar men op kan terugvallen, zijn in dat opzicht even belangrijke elementen als het 
behaalde diploma. Deze 'competenties' zijn evenwel moeilijk meetbaar, terwijl de door een 
schooldiploma bekrachtigde 'kennis' dat wel is.  

Nooit eerder telde ons land zo weinig laaggeschoolden, en het verschil tussen hun 
werkgelegenheidsgraad en die van de midden- of hooggeschoolden blijft groot. Dat komt door de 
voortdurend afnemende vraag naar laaggeschoolden, als gevolg van de concurrentie van 
lageloonlanden, de technologische vooruitgang en veranderende consumptiewijzen. Deze 
problematiek verdient dan ook bijzondere aandacht in de tenuitvoerlegging van het 
werkgelegenheidsbeleid.  

In het eerste hoofdstuk wordt de mismatch tussen het aanbod van en de vraag naar arbeid 
besproken en wordt het verloop en de structuur van de vraag naar arbeidskrachten en hoe het 
aanbod daaraan beantwoordt nader onderzocht. Ook de toekomstige noden van de arbeidsmarkt 
komen ter sprake.  

Het tweede hoofdstuk bevat een statische beschrijving van de populatie van laaggeschoolden, 
waarbij hun bijzondere kenmerken en hun situatie op de arbeidsmarkt (werkend of niet-werkend) 
worden vergeleken met die van de midden- en hooggeschoolden. Ook de specifieke kenmerken 
van laaggekwalificeerde banen komen daarbij aan bod.  

Elk jaar verlaat een groot aantal personen de werkloosheid om aan het werk te gaan of inactief te 
worden en vice versa. In het derde hoofdstuk worden hun sociaal-professionele trajecten 
dynamisch beschreven naargelang van het scholingsniveau, aan de hand van diverse databases en 
methodologieën.  

Nog steeds verlaat een aanzienlijk aantal personen de schoolbanken voortijdig en dat brengt hun 
kansen op inschakeling in gevaar. Daarover gaat het vierde hoofdstuk, en ook over de 
opleidingsmogelijkheden waartoe werknemers en werkzoekenden al dan niet toegang hebben 
naargelang van hun scholingsniveau.  

Voortgezette opleiding is een middel om de kwaliteit van het arbeidsaanbod te verhogen. Maar 
laaggeschoolden en populaties die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn moeten aan een baan 
en een opleiding worden geholpen. Het vijfde hoofdstuk betreft de financiële en niet-financiële 
middelen die hiervoor beschikbaar zijn.  

In het zesde hoofdstuk wordt onderzocht welke invloed het scholingsniveau uitoefent op het loon 
en welke weerslag de samenstelling van het personeelsbestand van een bedrijf volgens 
scholingsniveau heeft op de productiviteit. Het tweede deel gaat over het belang van het 
minimumloon in de Belgische economie. Daarna worden de verschillende maatregelen van 
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vermindering van sociale lasten voorgesteld die in het bijzonder op de laaggeschoolden gericht 
zijn. 

 

OPMERKINGEN VOORAF 

De uitsplitsing van de bevolking naar scholingsniveau gebeurt op basis van de ISCED-classificatie 
(International Standard Classification of Education, of internationale standaardclassificatie van het 
onderwijs)1 van 1997. Deze classificatie telt zeven scholingsniveaus: 

- 0: kleuteronderwijs; 
- 1: lager onderwijs (of eerste cyclus van het basisonderwijs); 
- 2: eerste cyclus van het secundair onderwijs (of tweede cyclus van het basisonderwijs); 
- 3: tweede cyclus van het secundair onderwijs; 
- 4: postsecundair niet-hoger onderwijs; 
- 5: eerste cyclus van het hoger onderwijs (die niet rechtstreeks tot de kwalificatie van 

geavanceerd onderzoeker leidt); 
- 6: tweede cyclus van het hoger onderwijs (die tot de kwalificatie van geavanceerd 

onderzoeker leidt). 

De in het kader van dit verslag gehanteerde groepen zijn degene die worden gebruikt in 
internationale vergelijkingen: de laaggeschoolde populatie (ook de 'laaggeschoolden' genoemd) 
omvat  de  personen  van  wie  het  hoogste  diploma  onder  categorie  0  tot  2  valt;  voor  de  
middengeschoolde populatie (de 'middengeschoolden') gaat het om de niveaus 3 en 4, en voor de 
hooggeschoolde populatie (de 'hooggeschoolden') om de niveaus 5 en 6. 

In België is het secundair onderwijs onderverdeeld in drie graden. De eerste graad (eerste en 
tweede jaar) is gemeenschappelijk2. De tweede graad (derde en vierde jaar) telt verscheidene 
studierichtingen (algemeen, technisch, kunst- en beroepsonderwijs). Wie hooguit de eerste of de 
tweede graad van het secundair onderwijs heeft voltooid, hoort bij niveau ISCED 2 en wordt bij de 
laaggeschoolden gerekend, samen met wie geen diploma heeft (niveau 0) en met wie enkel de 
lagere school beëindigde (niveau 1). 

Wie een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs behaalde, dat de derde graad van het 
secundair onderwijs afsluit, en wie het secundair onderwijs verlengde met een zevende 
aanvullend jaar of een voorbereidend jaar op hogere studies, of met een eventuele vierde graad, 
is middengeschoold. 

Wie een diploma in het hoger onderwijs behaalde, is hooggeschoold. Sinds de zogeheten 
Bologna-hervorming is dit niet-verplichte onderwijs onderverdeeld in drie cycli: bachelor, master 
en doctoraat. De groep van de hooggeschoolden omvat aldus personen met een scholingniveau 
gaande van professionele bachelors (professioneel en technisch onderwijs van het korte type) tot 
gedoctoreerden. 

  

                                                           
1  Het betreft een classificatie van de verschillende scholingsniveaus die de UNESCO in de jaren 1970 opstelde en die 

voor het eerst in 1997 en vervolgens in 2011 werd geüpdatet. De meest recente versie van deze classificatie zal 
evenwel pas vanaf 2014 worden gebruikt bij de gegevensverzameling. De nieuwe onderverdeling telt negen 
scholingsniveaus. Daarmee kan binnen het hoger onderwijs een preciezer onderscheid worden gemaakt. 

2  Er kan evenwel worden gekozen tussen een eerste jaar secundair A (algemeen) of B (onthaalonderwijs of 
gedifferentieerd onderwijs, voor kinderen met leermoeilijkheden) en reeds in het tweede jaar kan sommige 
leerlingen worden geadviseerd om te kiezen voor onderwijs dat meer gericht is op de voorbereiding op het 
beroepsleven.  
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De classificatie van banen volgens beroep is gebaseerd op de ISCO-classificatie (International 
Standard Classification of Occupations, of internationale standaard beroepenclassificatie); voor de 
jaren voorafgaand aan 2011 gaat het om de ISCO-versie van 1988 en vanaf 2011 wordt de ISCO-
versie van 2008 gebruikt. 

In ISCO-08 zijn de beroepen als volgt onderverdeeld: 

- 0: beroepen bij de strijdkrachten 
- 1: directeurs, leidinggevenden en beheerders 
- 2: intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen 
- 3: technici en verwante beroepen 
- 4: administratief personeel 
- 5: dienstverlenend personeel en verkopers 
- 6: geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers 
- 7: ambachtslieden 
- 8: bedieners van machines en installaties, assembleurs 
- 9: elementaire beroepen 

Tenzij anders vermeld zijn de gehanteerde beroepengroepen gebaseerd op het werk van 
Maselli (2012). Deze auteur maakt een onderscheid tussen hooggekwalificeerde (categorieën 1 
tot 3 van de classificatie), middengekwalificeerde (categorieën 4 tot 8) en laaggekwalificeerde 
beroepen (categorie 9). De beroepen bij de strijdkrachten (categorie 0) vallen buiten dit 
onderscheid. Hoewel deze classificatie niet perfect is, blijft ze wel een nuttig instrument om 
analyses mee te maken. Zo omvatten de beroepen voor middengeschoolden bijvoorbeeld heel 
diverse banen, waarvoor sterk uiteenlopende kennis en competenties vereist zijn, die naargelang 
van het geval kunnen worden uitgeoefend door iemand met een diploma van het hoger onderwijs 
(bijvoorbeeld banen van het administratieve type) of door iemand zonder diploma van het 
secundair onderwijs (met name bedieners van machines). 

De classificatie van banen volgens bedrijfstak is gebaseerd op de NACE 2008-
activiteitennomenclatuur. De gehanteerde categorieën kunnen verschillen naargelang van het 
doeleinde en worden nader bepaald bij elk gebruik. 

De gegevens die in het kader van dit verslag zijn gebruikt, komen hoofdzakelijk uit (de Belgische 
luiken) van op Europees niveau geharmoniseerde enquêtes, met name de enquête naar de 
arbeidskrachten (EAK), de enquête naar het inkomen en de levensomstandigheden (European 
union survey on income and living conditions, of EU-SILC), de enquête naar de opleiding van 
volwassenen (Adult education survey, of AES), de jaarlijkse enquête naar de loonstructuur 
(Structure of earnings survey, of SES) en de structurele statistieken over de ondernemingen 
(Structural Business Statistics, of SBS). De kenmerken van deze enquêtes kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de ADSEI: 
(http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/) 
Er werd ook gebruik gemaakt van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden 
(European working conditions survey, of EWCS, van Eurofound (zie website: 
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/index.htm)) 

De resultaten van alle enquêtes zijn omgeven door een vertrouwensinterval, dat groter is 
naarmate de beschouwde groepen kleiner zijn. De kwantificaties van populatiegroepen in 
absolute aantallen worden dus veeleer meegedeeld om een idee te geven van de orde van 
grootte. Het gaat nooit om exacte aantallen; die zouden alleen aan de hand van exhaustieve 
administratieve gegevens kunnen worden gegeven. De resultaten met betrekking tot 
populatiegroepen die te klein zijn om als representatief te worden beschouwd, zijn doorgaans 
weggelaten uit de tabellen en grafieken. De resultaten worden desgevallend aangeduid met de 
afkorting 'n.r.' , wat 'niet-representatieve gegevens' betekent. 



88. 

Bij het hanteren van groepen volgens nationaliteit wordt doorgaans een onderscheid gemaakt 
tussen wie de Belgische nationaliteit heeft, staatsburgers van een ander land van de EU (ook 
'overige EU-staatsburgers' genoemd) en staatsburgers van een land van buiten de EU (de 'niet-EU-
staatsburgers'). 

Er moet op worden gewezen dat het scholingsniveau in enquêtes wordt bepaald op basis van de 
verklaringen van de ondervraagde personen en dat bij wie zijn opleiding in het buitenland volgde, 
de vraag over de Belgische gelijkwaardigheid van de diploma's niet wordt gesteld. Een respondent 
die verklaart hogere studies (in het buitenland) te hebben beëindigd, zal bij de hooggeschoolden 
worden ingedeeld. Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval in de administratieve statistieken 
(bijvoorbeeld bij de registratie van werkzoekenden bij de regionale diensten voor 
arbeidsbemiddeling) waar een onderscheid wordt gemaakt tussen gelijkwaardige en niet-
gelijkwaardige getuigschriften/diploma's. 
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1. KWALIFICATIEMISMATCH TUSSEN ARBEIDSAANBOD EN ARBEIDSVRAAG 

 

Samenvatting 

Het aandeel van de laaggeschoolden in het arbeidsaanbod (som van werkgelegenheid en 
werkloosheid) bedraagt 22 %, terwijl de twee andere scholingsniveaus elk 39 % van het totaal 
uitmaken. Splitst men de - vanuit de werkgelegenheid benaderde - arbeidsvraag uit volgens het 
vereiste scholingsniveau, dan is het aantal laaggekwalificeerde banen (de 'elementaire 
beroepen') goed voor slechts 9 % van de totale vraag; bij de twee andere beroepscategorieën 
(namelijk de hooggekwalificeerde banen, zoals de wetenschappelijke beroepen, of de 
middengekwalificeerde banen, bijvoorbeeld de verkopers) is dat ongeveer 45 % van het totaal. 
Volgens een macro-economische benadering waarbij de verdeling van de werkgelegenheid wordt 
vergeleken met die van de beroepsbevolking, zou de mismatch het grootst zijn bij de 
laaggeschoolden. 

Volgens de tot 2020 reikende projecties van het CEDEFOP, zal de toename van de 
werkgelegenheid in de hooggekwalificeerde beroepen wellicht boven de gemiddelde stijging 
uitkomen, terwijl in bepaalde middengekwalificeerde beroepen tegengestelde wijzigingen worden 
vastgesteld (met een duidelijke stijging voor, bijvoorbeeld, de bestuurders van installaties en 
machines, en een daling voor de geschoolde beroepen in de industrie). De elementaire beroepen 
- die worden gedragen door de ontwikkeling van bedrijfstakken zoals huishoudelijke diensten en 
maatschappelijke dienstverlening - zouden meer werkenden tellen, wat kansen inhoudt voor de 
laaggeschoolden.  

Uit de analyse van verschillende werkgelegenheidscohorten blijkt dat - terwijl in het verleden de 
competenties 'op het terrein' konden worden verworven - thans voor bepaalde beroepen 
(bijvoorbeeld basisonderwijs, sociale diensten, secretariaat) hogere studies noodzakelijk zijn 
geworden. Hoewel, overigens, de - duidelijk groeiende - tertiaire sector banen voor 
laaggeschoolden telt, ziet het ernaar uit dat voortijdige schoolverlaters worden verdrongen door 
middengeschoolden, aangezien het de eerstgenoemden vaak aan bepaalde belangrijker 
geworden sociale vaardigheden ontbreekt (bijvoorbeeld wat communicatie betreft). Ofschoon, 
ten slotte, een diploma van het hoger onderwijs hoe dan ook gemakkelijker toegang verzekert tot 
de werkgelegenheid, is de groep van hooggeschoolden toch niet homogeen. Sommige 
studiekeuzen verhogen wellicht het risico op verticale of horizontale mismatch.  

Dit betekent niet dat er voor laaggeschoolden geen werkgelegenheidskansen bestaan. Uit een 
analyse van de bij de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling ingediende vacatures en van de 
knelpuntfuncties blijkt dat de werkgever meer belang hecht aan de competenties (eventueel 
bekrachtigd door een getuigschrift), de attitudes en eventueel de ervaring en de studierichting 
dan aan het diploma. Zo wordt het vereiste niveau van het schooldiploma in meer dan vier op de 
tien bij de VDAB ingediende werkaanbiedingen niet nader omschreven. Dit geldt ook voor bijna de 
helft van de via de FOREM aangeboden betrekkingen en voor 31 % van de vacatures bij Actiris. 
Wanneer een bepaald diploma wordt gevraagd, gaat het meestal om een hogere studie 
(professionele bachelor in de meeste gevallen). De werkgevers preciseren in hun 
werkaanbiedingen ook niet altijd het vereiste aantal jaren ervaring. Wat de talenkennis betreft, 
wordt in de door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling ontvangen vacatures meestal 
ook geen kennis van een tweede taal gevraagd. 
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1.1. Verloop van de werkgelegenheidsstructuur 

Als gevolg van de verstedelijking, de globalisering, de uitbreiding van de tertiaire sector en de 
toegenomen toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt is de werkgelegenheid in België veranderd 
op het vlak van sectoren en arbeidsorganisatie. Terzelfder tijd is het scholingsniveau van de 
werkenden en hun gemiddelde leeftijd toegenomen. Deze beweging zet zich door tegen de 
achtergrond van de economische crisis, waarbij sommige bedrijfstakken en sommige 
werknemerscategorieën meer dan andere worden getroffen door bedrijfsherstructureringen en 
-sluitingen.  

Uit het verloop van de afgelopen vijftien jaar blijkt dat het totale aantal werkenden is 
toegenomen, en het is voornamelijk de dienstensector die voor die stijging tekent. De landbouw 
en de industrie verloren samen 158 000 banen en vertegenwoordigen nog maar 14,3 % van de 
totale werkgelegenheid, tegenover bijna 20 % in 1995. Deze daling is meer bepaald toe te 
schrijven aan de grote productiviteitswinst die in deze bedrijfstakken werd behaald. De 
werkgelegenheid is bijzonder sterk geconcentreerd in de diensten (bijna 80 % van het totaal); de 
werkgelegenheid steeg er tussen 1995 en 2011 met 792 000 personen. Deze toename vloeit voor 
een deel voort uit de outsourcing van tertiaire functies, die voordien binnen industriële 
ondernemingen werden uitgeoefend, naar de dienstensector3. De tertiaire sector is ook in 
omvang toegenomen door de vergrijzing van de bevolking, waardoor een grotere nood aan 
dienstverlening aan personen is ontstaan, en, meer recentelijk, door initiatieven van de regering 
zoals het systeem van de dienstencheques.  

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de marktdiensten, die op zichzelf al 45 % van de 
totale werkgelegenheid vertegenwoordigen, de niet-marktdiensten (zoals de gezondheidszorg) en 
de overheid en het onderwijs, waarbij deze laatste twee groepen samen goed zijn voor ongeveer 
een derde van de totale werkgelegenheid. De tertiaire sector omvat zeer uiteenlopende 
werknemersprofielen, met zowel laaggeschoolden (bijvoorbeeld in de onderhoudsdiensten) als 
hooggeschoolden (bijvoorbeeld in financiën en verzekeringen).  

Deze ontwikkelingen hebben een weerslag gehad op de kwalificatiestructuur van de vraag naar en 
het aanbod van arbeidskrachten.  

  

                                                           
3  Financiële, commerciële, juridische diensten, human resources, onderhoud, logistiek, enz. 
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Tabel 1 - Verloop van de structuur van de binnenlandse werkgelegenheid tussen 1995 en 2011 
(tussen haakjes: NACE 2008-code) 
 

 Niveau Verandering Aandeel in totale 
werkgelegenheid 

 2011 2011/1995 2011 2011/1995 
 in duizenden in duizenden  in %  in % p.p. 
Totale binnenlandse 
werkgelegenheid 

4545 +672 +17,4 100,0  

Landbouw, bosbouw en 
visserij (A) 

61 -28 -31,4 1,3 -1,0 

Industrie (B tot E) 590 -130 -18,0 13,0 -5,6 
Bouwnijverheid (F) 278 +38 +15,6 6,1 -0,1 
Diensten 3616 +792 +28,0 79,6 +6,6 

Marktdiensten (G 
tot N) 

2064 +460 +28,6 45,4 +4,0 

Niet-marktdiensten 
(Q tot T) 

746 +215 +40,5 16,4 +2,7 

Overheid en 
onderwijs (O en P) 

807 +117 +17,0 17,8 0,0 

      
 

 
Bron: INR. 
 

 

 

1.2. Structuur van het arbeidsaanbod en van de arbeidsvraag 

1.2.1. Historische ontwikkeling 

De kwalificatiemismatch moet worden behandeld in de algemenere context van onevenwicht op 
de arbeidsmarkt. De bevolking op arbeidsleeftijd is sinds 2007 in een steeds trager tempo 
toegenomen (zie conjunctureel gedeelte van dit verslag) en, volgens de projecties van het 
Federaal Planbureau, zou die groei vanaf het midden van de jaren 2020 (tijdelijk) negatief 
worden. De internationale migratie kan de vergrijzing niet compenseren. De toename van het 
aanbod van arbeidskrachten is een van de sleutelfactoren om de uitdaging van de vergrijzing aan 
te gaan. Ter herinnering, de werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen in België bedroeg in 
2012 67,2 %, dat is 6 procentpunt onder de Belgische doelstelling die in het kader van de Europa 
2020-strategie moet worden gehaald. De werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden van die 
leeftijdsgroep bereikte slechts 47,1 %. 

Om het aanbod van en de vraag naar arbeidskrachten te kenmerken, zegt het hoogst behaalde 
diploma zeker niet alles, aangezien daarbij geen rekening wordt gehouden met opgedane ervaring 
en verworven competenties (laaggeschoolde werkenden kunnen over een lange ervaring 
beschikken die het gebrek aan diploma('s) compenseert). Maar gelet op het hogere 
kwalificatieniveau van de banen mag worden aangenomen dat de minimale scholingsvereisten 
voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt in de loop van de tijd groter zijn geworden en dat het 
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs momenteel een minimum vormt.  

Tot in 1995 vormden de laaggeschoolden, van de drie traditioneel gehanteerde scholingsniveaus, 
de grootste groep in de werkgelegenheid. Decennialang ging hun aandeel onophoudelijk 
achteruit, waarbij generaties laaggeschoolde oudere werkenden – die in de loop van hun carrière 
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wel de competenties verwierven die ze voor de uitoefening van hun functie nodig hadden
werden vervangen door jongere, 
hooggeschoolden in de meerderheid in de werkgelegenheid en vertegenwoordigen zij samen 
80 % van de werkenden. 

 
Grafiek 1 - Uitsplitsing van de bevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid naar scholingsniveau
(in % van de overeenstemmende bevolking van 15 tot 64 jaar)
 

 
Bron: EC (EAK). 
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De verhoging van het gemiddelde kwalificatieniveau van de uitgeoefende functies hield in sterke 
mate verband met de verhoging van het algemene opleidingsniveau van de totale bevolking, die 
op haar beurt voortvloeit uit de veranderde manier waarop competenties worden verworven, 
met de algemene toegang tot het secundair onderwijs in nagenoeg alle landen van de EU. Het 
aandeel van de laaggeschoolden in de totale bevolking is echter groter dan in de werkgelegenheid 
aangezien de totale bevolking ook de inactieven (met inbegrip van de personen in opleiding, die 
nog niet hun definitieve scholingsniveau hebben bereikt) en de werkzoekenden omvat.  

Het profiel van de werkzoekenden verschilt van dat van de totale bevolking vanwege het relatief 
geringe aandeel van werkloze hooggeschoolden. De algemene tendens wordt echter 
weerspiegeld in de werkzoekende bevolking: het gemiddelde scholingsniveau van de werklozen is 
gestegen.  

 

1.2.2. Kwalificatiemismatch  

Het is niet zo eenvoudig om het voor een baan vereiste scholingsniveau te meten, aangezien er 
geen volkomen overeenkomst tussen beroep en diploma bestaat. En, zoals later zal worden 
aangetoond, kan beroepservaring een gebrek aan diploma enigszins compenseren. Hier wordt 
evenwel een benadering gebruikt door negen ISCO-beroepentypes4 onder te verdelen in drie 
kwalificatieniveaus, op dezelfde manier als Maselli (2012). Per hypothese omvatten de 
'hooggekwalificeerde banen' de directeurs, leidinggevenden en beheerders, de intellectuele en 
wetenschappelijke beroepen, en de technici en verwante beroepen (ISCO 1 tot 3). De 
'laaggekwalificeerde banen' omvatten de elementaire beroepen (bijvoorbeeld ongeschoolde 
arbeiders in het transport of schoonmaakpersoneel, ISCO 9). Tussen deze twee categorieën 
bevinden zich de 'middengekwalificeerde banen' (bijvoorbeeld administratieve bedienden, 
verkopers, geschoolde arbeiders in de industrie). Voor elk beroep dat bij een kwalificatieniveau is 
ondergebracht, heeft het merendeel van de werkenden het overeenstemmende scholingsniveau.  

Aan de vraagzijde, gemeten aan de hand van de werkgelegenheid, daalde het aantal 
laaggekwalificeerde banen tussen 2000 en 2010 (-5,9 %) en bleef het aantal 
middengekwalificeerde banen stabiel, terwijl de hooggekwalificeerde banen met 23 % toenamen, 
maar bij deze laatste lag het aanvangsniveau wel veel lager.  

De curve van het verloop van de arbeidsvraag in België valt te verklaren door de theorie van de 
kwalificatie-bevoordelende technologische veranderingen ('skill-biased technological change'). De 
technologie bevoordeelt hooggeschoolden5 en benadeelt laaggeschoolden omdat zij 
complementair is met het werk van die eersten, vooral dan in de eerste fase van het 
productieproces (installatie van de productiemiddelen), en een substituut voor het werk van de 
tweede groep. Goldin en Katz (2008) stellen dat jongere en beter opgeleide mensen de nieuwe 
technologieën sneller zullen begrijpen en dat er grote vraag naar hen zal zijn.  

Deze theorie zou dus kunnen beantwoorden aan het geval van België, waar zich geen 
'polarisering' van de banen voordoet, dit is een stijging van de vraag naar zowel laaggeschoolden 
als hooggeschoolden (U-vormige verloopcurve). Dit laatste fenomeen zou veeleer kunnen worden 
verklaard door de theorie van de taken-bevoordelende technologische veranderingen ('task-
biased technological change'): Autor et al. (2003) tonen aan dat de technologische vooruitgang 
repetitieve (gemakkelijk door machines te vervangen) taken aan belang doet inboeten, en dat zijn 
taken die terug te vinden zijn in de categorie van de middengekwalificeerde functies (bijvoorbeeld 
assembleurs of sommige administratieve banen).  
                                                           
4  ISCO-88 tot 2010, die een historische vergelijking mogelijk maakt. Er doet zich een reeksbreuk voor met de nieuwe 

ISCO-88-classificatie in 2011. De beroepen bij de strijdkrachten werden buiten beschouwing gelaten. 
5  Er bestaat een positief verband tussen de werkgelegenheid van de hooggeschoolden en technologiemaatstaven 

zoals het gebruik van ICT of de uitgaven voor R&D. 
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Een andere stroming in de literatuur schrijft de veranderingen van de vraag toe aan de 
globalisering. Het Federaal Planbureau (2012) toont aan dat delokalisaties i
invloed uitoefenden op het aandeel in de werkgelegenheid dat laaggeschoolden in de industrie 
hadden tussen 1995 en 2007.  

Aan de aanbodzijde, gemeten aan 
hooggeschoolden tussen 2000 en 2010 hoger dan die van het aantal middengeschoolden (35,3
tegenover 18,2 %) terwijl het aantal laaggeschoolden kelderde (

Een manier om de mate van afstemming
te benaderen, bestaat erin de uitsplitsing van de werkgelegenheid 
van de beroepsbevolking naar 
totale beroepsbevolking hogere studies gevolgd, wat hetzelfde percentage is als dat van diegenen 
die enkel het secundair onderwijs hadden beëindigd. En 22
secundair onderwijs niet afgemaakt. De werkgelegenheid omvat 
hoog- en middengekwalificeerde banen
mate de oorzaak van de mismatch
van de arbeidsreserve niet snel genoeg 

 
Grafiek  2  -  Verloop van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten in functie van het 
scholingsniveau tussen 2000 en 2010
(procentuele verandering) 
 

 
Bronnen: EC (EAK, microgegevens), ADSEI (EAK).
1 De grootte van de cirkels verwijst 
 

 

De aldus gemeten mismatches maken het niet mogelijk rekening te houden met 
kwaliteitsverschillen van diploma's van eenzelfde opleidingsniveau en vooral met de mogelijkheid 
dat competenties verbeteren of voorbijgestreefd raken in de periode
diploma. Het onderscheid tussen formele 
werkende volwassen bevolking van 25 tot 64

Een andere stroming in de literatuur schrijft de veranderingen van de vraag toe aan de 
globalisering. Het Federaal Planbureau (2012) toont aan dat delokalisaties in België een negatieve 
invloed uitoefenden op het aandeel in de werkgelegenheid dat laaggeschoolden in de industrie 

 

gemeten aan de hand van de beroepsbevolking, lag de groei van het aantal 
ssen 2000 en 2010 hoger dan die van het aantal middengeschoolden (35,3

%) terwijl het aantal laaggeschoolden kelderde (-21,8 %).  

van afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten 
te benaderen, bestaat erin de uitsplitsing van de werkgelegenheid volgens kwalificatie
van de beroepsbevolking naar scholingsniveau onderling te vergelijken. In 2010 had 39

roepsbevolking hogere studies gevolgd, wat hetzelfde percentage is als dat van diegenen 
het secundair onderwijs hadden beëindigd. En 22 % van de beroepsbevolking had het 

secundair onderwijs niet afgemaakt. De werkgelegenheid omvat respectievelijk
gekwalificeerde banen en slechts 9 % laaggekwalificeerde banen

mate de oorzaak van de mismatch: de kwalificatievereisten zijn groter terwijl het scholingsniveau 
van de arbeidsreserve niet snel genoeg toenam.  

Verloop van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten in functie van het 
scholingsniveau tussen 2000 en 20101 

Bronnen: EC (EAK, microgegevens), ADSEI (EAK). 
van de cirkels verwijst naar het relatieve aandeel van de verschillende scholingsniveaus in 2010.

e aldus gemeten mismatches maken het niet mogelijk rekening te houden met 
kwaliteitsverschillen van diploma's van eenzelfde opleidingsniveau en vooral met de mogelijkheid 

petenties verbeteren of voorbijgestreefd raken in de periode na het behalen van het 
. Het onderscheid tussen formele kwalificaties en know-how wordt zichtbaar wanneer de 

werkende volwassen bevolking van 25 tot 64 jaar (van wie het bereikte studieniv

Een andere stroming in de literatuur schrijft de veranderingen van de vraag toe aan de 
n België een negatieve 

invloed uitoefenden op het aandeel in de werkgelegenheid dat laaggeschoolden in de industrie 

lag de groei van het aantal 
ssen 2000 en 2010 hoger dan die van het aantal middengeschoolden (35,3 % 

tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten 
kwalificatieniveau en 

onderling te vergelijken. In 2010 had 39 % van de 
roepsbevolking hogere studies gevolgd, wat hetzelfde percentage is als dat van diegenen 

% van de beroepsbevolking had het 
respectievelijk 46 % en 45 % 

kwalificeerde banen. Dat is in grote 
zijn groter terwijl het scholingsniveau 

Verloop van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten in functie van het 

 

naar het relatieve aandeel van de verschillende scholingsniveaus in 2010. 

e aldus gemeten mismatches maken het niet mogelijk rekening te houden met 
kwaliteitsverschillen van diploma's van eenzelfde opleidingsniveau en vooral met de mogelijkheid 

na het behalen van het 
how wordt zichtbaar wanneer de 

jaar (van wie het bereikte studieniveau als definitief 
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werkende oudere leeftijdscohorten nagenoeg gelijk verdeeld zijn over de drie scholingsniveaus. 
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een gelijkaardige structuur van de werkgelegenheid te zien, ongeacht 
die nog werken, vervullen voor het grootste deel 
principe een bepaald scholingsniveau vereist 

 
Grafiek  3  -  Structuur van de werkgelegenheid per leeftijd volgens scholingsniveau en volgens type van 
beroep 
(in % van de overeenstemmende totale werkende bevolking)
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
1 Classificatie volgens de ISCO-beroepencodes. 
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De helft van de werkende 55-64
bezit geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (zie grafiek
werkenden, waarvan 49 % een hooggekwalificeerde baan uitoefent,
(in 3 % van de gevallen). 

69 % van de 55-64-jarigen met een 
afgemaakt. Bij de werkende 25
ingenomen door werknemers zonder getuigschrift van het secundair onder
deze jobs voor het grootste deel (iets meer dan de helft) door middengeschoolden wordt 
uitgeoefend.  

Bij de middengekwalificeerde banen
van het secundair onderwijs in verh
dan de helft van deze banen (56
onderwijs en een kwart (26 %) door gediplomeerden van het hoger onderwijs. 

De opvatting van wat een midden
konden competenties op het terrein en in de loop van de tijd worden verworven, maar nu zijn 
hogere studies noodzakelijk geworden voor bepaalde beroepen (bijvoorbeeld 
basisonderwijs, sociale diensten, secretariaat). Overigens is het zo dat
wordende tertiaire sector laaggekwalificeerde 
worden verdrongen door middengeschoolden, omdat het die eersten vaak oo
sociale competenties ontbreekt die eveneens belangrijker zijn geworden (contact met de klanten, 
communicatie). 

 
Grafiek 4 - Structuur van de werkgelegenheid per leeftijd, uitgesplitst naar type van beroep en naar 
scholingsniveau, in 2010 
(in % van de overeenstemmende totale werkende bevolking)
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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Deze vaststellingen doen een aantal bedenkingen rijzen. Ten eerste zou er een bepaald aandeel 
van overgekwalificeerden in de werkgelegenheid zijn. Voor 2010 werd de overkwalificatie in 
België op 22 % geschat7. De eventueel te hoge vereisten bij de indienstneming verzwaren de 
selectieprocedures en doen de mismatches bij de ingenomen banen toenemen. Er zij opgemerkt 
dat de buiten de EU geboren werkenden, van wie ruim één persoon op drie (35,1 %) een beroep 
uitoefent dat niet overeenstemt met zijn scholingsniveau, een overkwalificatiegraad laten 
optekenen die 1,6 maal hoger is dan die van de in België geborenen. Die ongelijkheid kan het 
gevolg zijn van problemen met de erkenning van in buitenland gevolgde en verworven 
opleidingen en competenties, maar kan ook te maken hebben met een weinig ontwikkeld 
netwerk van contactpersonen, met een beperkte toegang tot bepaalde informatie of met 
discriminatie door de werkgevers (voor een meer gedetailleerde analyse, zie De Keyser et al., 
2012). 

Ten tweede is de groep van gediplomeerden niet homogeen. De waarde van het behaalde 
diploma hangt af van de instelling en van de gedane studie, waarbij sommige keuzen leiden tot 
een groter risico van verticale mismatch (een hoger diploma hebben dan nodig is om een bepaald 
beroep uit te oefenen) of van horizontale mismatch (een beroep uitoefenen waarvoor men het 
juiste scholingsniveau heeft maar wel in een ander gebied dan dat van de gedane studie). Maar 
met een diploma van het hoger onderwijs heeft men hoe dan ook gemakkelijker toegang tot werk 
en, zoals verder in dit verslag staat, zal de vraag naar profielen met een hoog scholingsniveau de 
komende jaren nog toenemen.  

Aan de hand van sommige enquêtes kan worden benaderd of werkenden aanvoelen dat hun 
competenties overeenstemmen met de vereisten van hun baan. Volgens de Europese enquête 
naar de arbeidsomstandigheden (EWCS), verklaarden in 2010 61 % van de respondenten 
voldoende competenties voor het uitoefenen van hun werk te hebben ('match'), 10 % gaven aan 
behoefte te hebben aan een extra opleiding ('ondergekwalificeerd') en 29 % beweerden over 
competenties te beschikken om meer verantwoordelijkheid op het werk aan te kunnen 
('overgekwalificeerd'). Dat laatste percentage is hoger in de categorie geschoolde intellectuele 
werknemers (zie deel 4.3.). 

Aan de hand van de European Social Survey (ESS) van 2004 heeft de OESO (2011) aangetoond dat 
sommige studiegebieden gepaard gaan met een hogere overkwalificatiegraad: zo waren iets meer 
dan 10 % van de inzake diensten aan personen en onderwijs geschoolde werknemers 
overgekwalificeerd voor hun werk, tegen nagenoeg 30 % voor degenen die sociale of media-
studies gevolgd hebben. Op basis van dezelfde gegevensbron wijst de OESO erop dat 33 % van de 
werkenden in België een baan uitoefenen die niet gerelateerd is aan hun studiegebied en dat 
zulks het geval is voor 56 % van de overgekwalificeerde werkenden. 

 

1.3. De vraag van de werkgevers aan de hand van de vacatures 

De analyse van de niet-ingevulde vacatures die zijn ingediend bij de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling kan bijkomende verklaringen opleveren. Werkgevers hechten, meer dan aan 
het diploma, belang aan de competenties (inclusief specifieke kennis), de houding, en eventueel 
ervaring. De VDAB (2008) toonde aan dat vanaf de leeftijd van 30 jaar het scholingsniveau de 
snelheid van inschakeling in de werkgelegenheid niet meer beïnvloedt. Uit onderzoek van de 
knelpuntberoepen is bij voorgaande analyses door de HRW gebleken dat de kwantitatieve 
factoren achter de rekruteringsmoeilijkheden (tekort aan kandidaten voor een bepaald beroep) 

                                                           
7  Percentage van werkenden met een diploma van het hoger onderwijs (ISCED 5 of 6) die een lage- of 

middengekwalificeerde baan uitoefenen (ISCO-beroepentypes 4 tot 9 zoals administratieve bedienden, 
landbouwers, arbeiders, enz.). Dit concept houdt geen rekening met de positie van de middengeschoolden die een 
als laaggekwalificeerd beschouwde baan zouden hebben. 
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vaak samengaan met kwalitatieve factoren die betrekking hebben op de competenties of de 
houding van de kandidaten.  

Zo wordt bij de VDAB in meer dan vier van de tien ontvangen vacatures het vereiste 
diplomaniveau niet nader bepaald. Bij de FOREM - waar de adviseurs bij de werkgevers niet gaan 
polsen naar het voor de vacature vereiste diploma, teneinde sommige werkzoekenden niet 
automatisch uit te sluiten - gaat het om bijna de helft en bij Actiris om 31 %. Wanneer wel een 
diplomaniveau wordt opgegeven, betreft het meestal een diploma van het hoger onderwijs 
(overwegend een professionele bachelor), gevolgd door een diploma van het secundair onderwijs 
derde graad (wat volgens onze definitie overeenkomt met de middengeschoolden). Er zij evenwel 
aan herinnerd dat de statistieken van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling slechts een 
deel van de vacatures in de economie vertegenwoordigen. Het beroep dat de werkgevers op de 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling doen, kan overigens variëren in de tijd en volgens 
gewest en het verschilt meer bepaald volgens de omvang van de onderneming en het type van 
gezochte profielen. 

 
Tabel 2 - Uitsplitsing van de ontvangen vacatures naar vereist scholingsniveau, in 2012 
(in % van het totaal, normaal economisch circuit zonder uitzendarbeid1) 
 

 Actiris FOREM VDAB 
Secundair onderwijs tweede graad 6,4 1,7 1,8 

Niet opgegeven - 1,2 - 
Algemeen 4,7 - 1,1 
Technisch en kunstonderwijs 0,7 0,3 0,3 
Beroepsonderwijs 0,9 0,1 0,4 

    
Secundair onderwijs derde graad2 20,3 17,0 17,2 

Niet opgegeven - 10,3 - 
Algemeen 11,2 - 8,4 
Technisch en kunstonderwijs 4,1 3,5 5,0 
Beroepsonderwijs 5,0 3,2 3,83 

    
Leertijd (Syntra)/Apprentissage 0,5 0,1 0,7 
    
Hoger onderwijs 41,8 31,4 34,7 
Bachelor  33,4 23,5 25,4 
Master 8,4 7,9 9,3 
    
Geen diploma vereist/geen diploma opgegeven 31,04 49,8 45,6 
    
Totaal 100,0 100,0 100,0 
    
p.m. Absoluut aantal 22 531 63 450 263 471 
    

 

 
Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB.  

1 Normaal economisch circuit zonder de uitzendarbeid voor de FOREM en de VDAB; totaal van de ontvangen 
vacatures ongerekend de uitzendarbeid en de EURES-database voor Actiris. 

2 Met inbegrip van een eventueel zevende jaar. 
3 Met inbegrip van alternerend onderwijs (DBSO). 
4 Dit omvat ook het basisonderwijs en het secundair onderwijs van de eerste graad (vertegenwoordigt slechts een 

heel klein percentage van de vacatures). 
 

 

  



99. 

In hun vacatures vermelden werkgevers evenmin steeds het vereiste aantal jaren ervaring. Zo 
wordt voor bijna acht van de tien vacante betrekkingen die de FOREM ontvangt geen specifieke 
ervaring gevraagd. Bij de VDAB is dat bij 48 % van de ontvangen vacatures het geval. In 
Vlaanderen is voor bijna een kwart van de vacatures echter minimum twee jaar ervaring vereist. 

 

 
Tabel 3 - Uitsplitsing van de ontvangen vacatures naar vereist ervaringsniveau, in 20121 
(in % van het totaal, normaal economisch circuit zonder uitzendarbeid) 
 

 FOREM VDAB 
Geen ervaring/niet opgegeven 79,2 47,52 
Tot twee jaar ervaring 6,3 26,2 
Minimum twee jaar ervaring 14,5 26,4 
   
Totaal 100,0 100,0 

 

 
Bronnen: FOREM, VDAB. 
1 Bij Actiris wordt de gevraagde ervaring doorgaans niet afzonderlijk opgetekend en bijgevolg is het niet mogelijk 

relevante statistieken op te maken over de werkervaring die voor de vacante betrekkingen wordt gevraagd. 
2 Met inbegrip van minder dan zes maanden ervaring. 
 

 

Bij de vacatures die de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling ontvangen, wordt meestal 
geen welbepaalde vereiste talenkennis opgegeven.  In  het  geval  van  de  VDAB  en  de  FOREM  
betekent dat waarschijnlijk automatisch dat er kennis van het Nederlands respectievelijk Frans 
wordt verwacht. In Brussel (Actiris) betreft het dan eentalige vacatures, in het Frans of in het 
Nederlands. Wanneer uitdrukkelijk wordt gevraagd naar andere talenkennis dan louter 
Nederlands of Frans, gaat het meestal om tweetaligheid Nederlands-Frans of Frans-Nederlands 
(bij 9,4 % van de vacatures bij de VDAB, bij 5,9 % van de vacatures bij de FOREM, en, wat niet 
hoeft te verbazen, bij 29,9 % van de vacatures bij Actiris) of om andere talen, en zelfs om meer 
dan twee talen (bij 8,7 % van de vacatures bij de FOREM, 10,5 % bij de VDAB, en 18,1 % bij 
Actiris). In de Duitstalige Gemeenschap wordt vaak een bepaalde kennis van het Frans gevraagd: 
in 2012 vereiste 35 % van de werkaanbiedingen een goede of zeer goede, en 11 % een 
gemiddelde of elementaire kennis van het Frans. In 54 % van de gevallen werd deze tweede taal 
niet vermeld. 

Doorgaans neemt de gevraagde talenkennis toe met het vereiste scholingsniveau. In Brussel 
wordt vooral talenkennis gevraagd voor functies die contacten met klanten inhouden en in 
bepaalde professionele gebieden, ook in laaggekwalificeerde branches (bijvoorbeeld in de horeca 
en de handel). 

In 2012 gaf de helft van de bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden met Nederlands als 
moedertaal aan een goede of zeer goede kennis van het Frans te hebben. En bijna 70 % 
verklaarde het Engels goed te beheersen. De talenkennis neemt toe met het scholingsniveau. 
Meer dan een derde van de Nederlandstalige laaggeschoolde werkzoekenden heeft een goede 
kennis van het Frans en meer dan de helft van hen beheerst het Engels. Slechts een minderheid 
(3,9 %) van de Waalse werkzoekenden heeft een goede of zeer goede kennis van het Nederlands, 
een aandeel dat ietwat toeneemt met het scholingsniveau (12,3 % van de hooggeschoolde 
werkzoekenden spreekt goed Nederlands tegenover 1,7 % van de laaggeschoolden). Er is kennis 
van het Engels in 10,6 % van de gevallen (37,6 % van de hooggeschoolden spreekt goed Engels 
tegenover 2 % bij de laaggeschoolden). Van de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden (situatie in 
januari 2012) verklaart 22,7 % op zijn minst een gemiddelde kennis van de tweede landstaal te 
hebben (en slechts 8,1 % zegt een goede kennis van de andere landstaal te hebben). Een derde 
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verklaart over op zijn minst een gemiddelde kennis van het Engels te beschikken. Deze kennis 
varieert sterk volgens het scholingsniveau en is minder groot voor laaggeschoolde 
werkzoekenden. 

 

 
Tabel 4 - Uitsplitsing van de ontvangen vacatures naar vereiste talenkennis, in 2012 
(in % van het totaal, normaal economisch circuit zonder uitzendarbeid1) 
 

 Actiris FOREM VDAB 
Geen vereiste/niet 
opgegeven 

52,0 55,7 39,0 

Frans - 19,9 0,6 
Nederlands - 4,5 37,3 
NL-FR of FR-NL  29,9 5,9 9,4 
NL-EN of EN-NL - 1,4 2,8 
FR-EN of EN-FR - 3,8 0,4 
Overige 18,12 8,7 10,5 
Totaal 100,0 100,0 100,0 

 

 
Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB. 
1 Normaal economisch circuit zonder de uitzendarbeid voor de FOREM en de VDAB; totaal van de ontvangen 

vacatures ongerekend de uitzendarbeid en de EURES-database voor Actiris. 
2 Meestal een combinatie FR-NL-EN. 
 

 

Bedrijven zijn op zoek naar mensen die 'werkklaar' zijn: mensen die inzetbaar en polyvalent zijn 
en die in staat zijn zélf te leren. Het aantal nieuwe beroepen is vrij beperkt, maar veel van de 
bestaande beroepen zijn complexer geworden, zijn een kruising met andere beroepen aangegaan 
en vergen nieuwe competenties en kennis. Tegen deze achtergrond van hogere vereisten willen 
werkgevers deze technische professionele competenties steeds meer aangevuld zien met 
transversale competenties. Het gaat daarbij om sociale competenties (samenwerken, in team 
werken, empathisch zijn, goed communiceren), methodologische competenties (oplossingen 
vinden, opgedane ervaring gebruiken bij nieuwe problemen, de voortgang opvolgen, plannen) en 
competenties die "bijdragen" (het aanpassen van de werkplek, organiseren, 
verantwoordelijkheden opnemen, overtuigen) (FOREM, 2010). Dat doet de vraag rijzen of de 
arbeidsmarkt nog inschakelingskansen te bieden heeft voor wie van de arbeidsmarkt verwijderd is 
en geen diploma, geen ervaring en geen recente baan kan voorleggen. Volgens de analyse van de 
FOREM (2010) bestaan er wel degelijk werkaanbiedingen die rechtstreeks toegankelijk zijn zonder 
welbepaalde kwalificaties te moeten voorleggen, maar wordt bij het merendeel van de vacatures 
inderdaad naar een of andere competentie gevraagd, zoals een bepaalde studie, werkervaring, 
rijbewijs, getuigschrift of talenkennis. In 2008 en 2009 was ongeveer 10 % van de vacatures 
toegankelijk8 voor heel laaggeschoolden.  

  

                                                           
8  De toegankelijkheid van een vacature wordt hier gedefinieerd op basis van vijf criteria: het lager secundair 

onderwijs als hoogste scholingsniveau, talenkennis beperkt tot het Frans, geen getuigschriften of brevetten vereist, 
geen werkervaring vereist, geen rijbewijs vereist. 



1.4. Vooruitzichten  

De vooruitzichten van het CEDEFOP
van competentieaanbod en -vraag te ramen. Het CEDEFOP hanteert de werkgelegenheid als 
indicator van de vraag en de beroepsbevolking als indicator van 

Voor België wordt verwacht dat de midden
2020 met 600 000 personen zal toenemen, terwijl het aantal laaggeschoolde 
zou dalen (-334 000). De tendens naar meer 
er, tegen de achtergrond van de crisis
ertoe worden aangezet voort te studeren na het secundair onderwijs. 

Het aanbod en de vraag geven vergelijkbare tendensen te zien, maar het aanbod van 
hooggeschoolde arbeidskrachten zou ietwat sneller 
gelden voor de middengeschoolden, zij het in mindere mate)
laaggeschoolde arbeidskrachten veel meer zou afnemen dan de vraag ernaar. Volgens het 
CEDEFOP zou dit het aantal overgeschoolden ku
een baan waarvoor tot voor kort een lager scholingsniveau vereist was. Op zijn beurt zou dit er op 
korte termijn toe leiden dat de laaggeschoolden worden verdrongen. Maar anderzijds zou door 
dit oplopende aanbod van kwalificaties de arbeidsorganisatie sneller kunnen veranderen en zou 
de productiviteit sneller kunnen toenemen, onder impuls van positieve externaliteiten 
werk van de collega's. Het aanbod van betere competenties stimuleert niet alleen de inno
maar kan ook de ondernemingsgeest aanwakkeren. 

 
Grafiek 5 - Vooruitzichten van het aanbod van en de vraag naar arbeidskrachten volgens scholingsniveau
in België 
(in duizenden personen op de schaal, in % van het totaal in de grafiek)
 

 
Bron: CEDEFOP. 
1 ISCED-classificatie. 
 

                                                          
9  CEDEFOP (2012), Future skills supply and demand in Europe

De vooruitzichten van het CEDEFOP (2012)9 dienen om de langetermijntendensen van het verloop 
vraag te ramen. Het CEDEFOP hanteert de werkgelegenheid als 

indicator van de vraag en de beroepsbevolking als indicator van het aanbod.  

Voor België wordt verwacht dat de midden- en hooggeschoolde beroepsbevolking tussen 2010 en 
000 personen zal toenemen, terwijl het aantal laaggeschoolde beroeps

000). De tendens naar meer scholing zou voor een deel worden versterkt door
tegen de achtergrond van de crisis, minder werkgelegenheidskansen zijn, waar

ertoe worden aangezet voort te studeren na het secundair onderwijs.  

Het aanbod en de vraag geven vergelijkbare tendensen te zien, maar het aanbod van 
hooggeschoolde arbeidskrachten zou ietwat sneller toenemen dan de vraag ernaar (dat zou ook 
gelden voor de middengeschoolden, zij het in mindere mate), terwijl het aanbod van 
laaggeschoolde arbeidskrachten veel meer zou afnemen dan de vraag ernaar. Volgens het 
CEDEFOP zou dit het aantal overgeschoolden kunnen doen toenemen, dat wil zeggen mensen met 
een baan waarvoor tot voor kort een lager scholingsniveau vereist was. Op zijn beurt zou dit er op 
korte termijn toe leiden dat de laaggeschoolden worden verdrongen. Maar anderzijds zou door 

d van kwalificaties de arbeidsorganisatie sneller kunnen veranderen en zou 
de productiviteit sneller kunnen toenemen, onder impuls van positieve externaliteiten 

Het aanbod van betere competenties stimuleert niet alleen de inno
maar kan ook de ondernemingsgeest aanwakkeren.  

Vooruitzichten van het aanbod van en de vraag naar arbeidskrachten volgens scholingsniveau

op de schaal, in % van het totaal in de grafiek) 
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Dit verloop wordt ook weerspiegeld in de vraag naar arbeidskrachten per type van beroep. Het 
CEDEFOP verwacht tussen 2010 en 2020 een groter dan gemiddelde stijging van de 
werkgelegenheid in de beroepen waarvoor d
vereist is: directiefuncties en
verwante beroepen (bijvoorbeeld in het onderwijs, de gezondheidszorg). Bij de als 
middengekwalificeerde beroepen bestempelde functies zou het aantal bedieners van installaties 
en machines tussen 2010 en 2020 fors toenemen en zouden er ook meer personen tewerkgesteld 
worden in commerciële functies. Ambachtelijke en administratieve banen zouden daarentegen 
verdwijnen (als gevolg van de tertiarisering van de economie en van de technologische 
vooruitgang). Het aantal betrekkingen in de elementaire beroepen zou stijgen, wat kansen 
inhoudt voor mensen zonder 
totale werkgelegenheid uitmaken (483

 
Grafiek 6 - Werkgelegenheidsvooruitzichten per beroep¹
 

 
Bron: CEDEFOP. 
¹ Met uitzondering van de militaire beroepen.
2 Niveau in 2020. 
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In 2020 zouden de intellectuele en wetenschappelijke beroepen bijna een kwart van de 
werkgelegenheid uitmaken (1 110 000 banen), gevolgd door leidinggevenden en beheerders en 
administratieve banen (13 % voor beide categorieën).  

Deze grote tendensen worden bevestigd door DARES (2012) voor Frankrijk, dat benadrukt dat het 
verwachte werkgelegenheidsverloop per beroepengroep invloed kan ondervinden van de groei of 
neergang van bepaalde activiteiten (sectoreffect) of van een grotere of kleinere aanwezigheid van 
het beroep in de verschillende bedrijfstakken (beroepeneffect). Zo wordt de dynamiek van de 
kaderfuncties en bij de technici en verwante beroepen gedragen door hun toenemende belang in 
het merendeel van de activiteiten. De dynamiek van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden 
zou daarentegen voornamelijk worden gedragen door de ontwikkeling van bedrijfstakken als de 
huishoudelijke diensten en de maatschappelijke dienstverlening. 

Ook het CEDEFOP verwacht voor België in de periode van 2010 tot 2020 een aanzienlijke stijging 
van de werkgelegenheid in de 'zakelijke diensten en overige diensten10' (17,3 %), een toename 
met ruim 11 % in de niet-marktdiensten (overheid en onderwijs, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening) maar een even grote daling in de industrie. 
 

  

                                                           
10 Bestaande uit  financiële activiteiten en verzekeringen, overige zakelijke diensten en diverse diensten. 
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2. PORTRET VAN DE LAAGGESCHOOLDE BEVOLKING  

 

Samenvatting 

In België beschikte 31,9 % van de bevolking van 15 tot 64 jaar in 2011 hooguit over een diploma 
van het lager secundair onderwijs, tegen 29,8 % in de EU. Dat percentage varieert volgens het 
gewest (ongeveer 36 % in Brussel en Wallonië, 29 % in Vlaanderen). De verschillen tussen mannen 
(33 %) en vrouwen (30,7 %) zijn relatief miniem, maar de laaggeschoolden zijn sterk 
oververtegenwoordigd bij de jongeren, waarvan een deel nog studeert, en bij de ouderen, 
waarvan 44,5 % vroegtijdig de school heeft verlaten. De bevolking met een buitenlandse 
nationaliteit telt trouwens verhoudingsgewijs meer laaggeschoolden (34,9 % voor de 
EU-staatsburgers en zelfs 50,8 % voor de niet-EU-staatsburgers) dan de Belgen (30,8 %). 

Het schooltraject is onderhevig aan een zeker determinisme, dat niet zonder gevolgen blijft voor 
de inschakeling op de arbeidsmarkt: bijna twee derde van de laaggeschoolde jongeren heeft 
ouders die zelf het secundair onderwijs niet hebben beëindigd, een vierde van hen heeft 
middengeschoolde ouders en slechts een minderheid heeft ouders met een diploma van het hoger 
onderwijs.  

In 2011 maakten laaggeschoolden 19,8 % van de werknemers uit, dat is ruimschoots minder dan 
hun aandeel in de totale bevolking. In totaal bedraagt de werkgelegenheidsgraad van de 
laaggeschoolde bevolking in ons land 38,4 % (tegen 45,4 % gemiddeld in de EU). Slechts 30 % van 
de laaggeschoolde vrouwen is aan het werk, tegen 46,1 % van de mannen. Terwijl de 
werkgelegenheidsgraad van de mannen tussen 2000 en 2011 met bijna 9 procentpunt terugliep, 
bleef de daling beperkt tot 1 procentpunt voor de vrouwen, onder meer dankzij de toename van 
het aantal banen die worden gefinancierd door het stelsel van de dienstencheques. Voor de 
ouderen van beide geslachten is de vastgestelde stijging van de werkgelegenheidsgraad onder 
meer toe te schrijven aan striktere voorwaarden voor de toegang tot de verschillende vervroegde-
uittredingsregelingen en aan de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. De 
werkgelegenheidsgraad van de ouderen blijft echter laag (26,9 %), net als die van de jongeren 
(12,4 %), terwijl hij voor de andere leeftijdsgroepen rond de 55 % of hoger ligt. Met een 
werkgelegenheidsgraad van 29,1 % is de situatie van de laaggeschoolde niet-EU staatsburgers 
duidelijk ongunstiger dan die van de Belgen (38,5 %) en de andere EU ingezetenen (44,9 %). 

Uit een onderzoek van de variabelen waarmee de kwaliteit van de uitgeoefende banen kan 
worden beoordeeld, blijkt dat laaggeschoolden vaak onzekerdere arbeidsplaatsen vervullen dan 
gemiddeld : verhoudingsgewijs meer van hen werken deeltijds of beschikken over een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst of een uitzendbaan; daarentegen bekleden minder laaggeschoolden een 
functie waar ze verantwoordelijkheid moeten dragen. Ze veranderen vaker van werk, terwijl ze 
geografisch minder mobiel zijn.  

Als logisch uitvloeisel van hun ondervertegenwoordiging in de werkgelegenheid, zijn de 
laaggeschoolden oververtegenwoordigd in de werkzoekende bevolking (41,7 % van het totaal) en 
meer nog in de inactieve bevolking (52,9 %). In België vertegenwoordigden de werkzoekenden 
6,3 % van de laaggeschoolde bevolking van 15 tot 64 jaar in 2011 (tegen 9 % gemiddeld in de EU). 
De inactiviteitsgraad van de laaggeschoolde bevolking bedroeg 55,3 % (tegen 45,6% in de EU). 

Het profiel van de niet-werkende laaggeschoolde bevolking die in België woont, verschilt 
naargelang er sprake is van werkzoekenden of inactieven. Terwijl de mannen meer dan 60 % van 
de werkloze laaggeschoolden uitmaken, vormen de vrouwen de meerderheid van de inactieven. 
De spreiding naar leeftijd is eveneens uiterst verschillend. De laaggeschoolde werkzoekenden zijn 
vrij gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën, behalve bij de oudsten, waarvan het aantal 
zeer gering is. Daarentegen kan worden vastgesteld dat, ongerekend de studenten, drie vierde 
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van de laaggeschoolde inactieven behoort tot de categorie van 45 tot 64 jaar. Meer dan een 
vierde van de werkloze laaggeschoolden bestaat uit buitenlanders en hun werkloosheidsgraad 
(15 % voor de niet-EU-staatsburgers en 9 % voor de EU-staatsburgers) is aanzienlijk hoger dan die 
voor de Belgen (5,4 %). Daarentegen zijn de verschillen minder uitgesproken voor de inactiviteit. 

Hoewel drie vierde van de laaggeschoolde werkzoekenden van 15 tot 64 jaar gewag maakt van 
een vroegere beroepservaring, bedraagt die verhouding slechts 47,7 % bij de inactieven (met 
inbegrip van studenten). Die vroegere beroepservaring werd, gemiddeld beschouwd, langer 
geleden verworven door de laaggeschoolden dan door personen met andere scholingsniveaus. De 
aard van de baan die de niet-werkende bevolking in 2011 voorheen uitoefende, wijst erop dat de 
op het terrein opgebouwde ervaring en verworven competenties ten minste een deel van een 
gebrek aan schoolkennis kunnen compenseren, aangezien 56,8 % van de laaggeschoolden een 
middengekwalificeerde baan en 6 % een hooggekwalificeerde baan had. Dit neemt niet weg dat 
laaggeschoolden gemiddeld beschouwd langer werkloos blijven en minder intensief naar werk 
zoeken dan de hogergeschoolde werkzoekenden. 
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Het diploma is een te beperkte weergave van het vermogen van een persoon om te worden 
ingeschakeld op de arbeidsmarkt, er actief te blijven en er vooruitgang te boeken, omdat het de 
tijdens de beroepsloopbaan verworven competenties en ervaring niet weerspiegelt. Niettemin 
blijft het vaak de enige regelmatig beschikbare indicatie over de kennis (en het 
aanpassingsvermogen) van een individu. 

In dit deel wordt beoogd het profiel te schetsen van de 15-64-jarige laaggeschoolden in België, 
dat zijn de personen die hooguit een diploma van lager secundair onderwijs hebben behaald. Het 
betreft dus mensen zonder diploma, zij die een getuigschrift van basisonderwijs hebben behaald 
en/of de eerste of tweede graad van het secundair onderwijs hebben afgemaakt, ongeacht de 
gekozen studierichting (algemeen, technisch, kunst- of beroepsonderwijs).  

 

2.1. Totale bevolking 

Op basis van de enquêtes naar de arbeidskrachten (EAK), had 31,9 % van de bevolking van 15 tot 
64 jaar in België in 2011 hooguit een diploma van lager secundair onderwijs. Dat zijn 
2 300 000 mensen11. Dit aandeel varieert van gewest tot gewest. In Brussel en Wallonië had 
ongeveer 36 % van de bevolking van 15 tot 64 jaar geen diploma van hoger middelbaar onderwijs 
behaald, terwijl dat aandeel in Vlaanderen 29 % bedroeg. 

 
Tabel 5 - Populatie van 15 tot 64 jaar: opsplitsing naar scholingsniveau, 2011 
 
 

 
Laaggeschoolden 

Midden-
geschool-

den 

Hoog- 
geschool-

den 
Totaal 

  Totaal Zonder 
diploma 

Lager 
onderwijs 

Lager 
secundair 
onderwijs 

   

 
Eenheden, 
in duizend-

tallen 
In % van het totaal 

België 2 300 31,9 4,5 8,0 19,3 37,7 30,4 100,0 
waarvan:         
 Brussel 274 36,1 7,8 8,8 19,5 27,2 36,6 100,0 
 Vlaande-

ren 
1 198 29,0 4,0 6,9 18,1 40,4 30,7 100,0 

 Wallonië 828 35,6 4,4 9,8 21,4 36,4 28,0 100,0 
         
EU 95 672 29,7 0,6 6,4 22,7 46,7 23,6 100,0 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
 

 

  

                                                           
11  Net als in elke enquête, worden de antwoorden in de EAK aan het oordeel van de respondent overgelaten, zodat er, 

wat dezelfde persoon betreft, verschillen in classificatie kunnen optreden in vergelijking met de administratieve 
gegevens. Bijvoorbeeld, op het vlak van diploma's kan een persoon die in het buitenland zijn of haar studies heeft 
afgerond bij het beantwoorden van de enquête verklaren over een diploma hoger onderwijs te beschikken, terwijl 
deze persoon op administratief niveau, wegens de niet-erkenning van het behaalde diploma, als laaggeschoold kan 
geregistreerd zijn (zonder diploma). Hierdoor kan de opdeling van de bevolking volgens scholingsniveau vertekend 
zijn, in het bijzonder in de gewesten, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het aandeel buitenlanders 
afkomstig uit niet-EU-landen heel groot is.  
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Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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12 Deze toestand kan verscheidene oorzaken hebben. De niet
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scheidene oorzaken hebben. De niet-erkenning van sommige in het buitenland behaalde 

diploma's kan het aantal personen 'zonder diploma' in bepaalde bevolkingsgroepen vergroten. Bovendien 
elk jaar een gedeelte van de kinderen geen getuigschrift van het basisonderwijs, dat de afronding van de lagere 

. Het kan gaan om kinderen uit het bijzonder onderwijs, maar ook om kinderen ingeschreven in het 
leermoeilijkheden ondervinden. Uit de gegevens uit de ad-hocmodule 

jongeren van Belgische nationaliteit veel vaker geen diploma hebben indien
dan wanneer beide ouders Belg zijn of minstens één van beide

ervinden die jongeren specifieke moeilijkheden, die gerelateerd zijn aan ontoereikende taalkennis. Ze 
relatief grondig begrip van de instructies. 
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Anders dan in de EU - waar 
worden - is in België het relatie
(33 %) licht hoger dan dat van de laaggeschoolde vrouwen in de vrouwelijke 

Uit een opsplitsing van de bevolking op arbeidsleeftijd naar leeftijdsgroep blijkt een sterke 
oververtegenwoordiging van de laaggeschoolden bij
laatst behaalde diploma is een gegeven dat wellicht niet 
die al verscheidene jaren de school verlaten hebben. 
die op de arbeidsmarkt gekomen zijn toen het nog gebruikelijk was de school zeer vroeg te 
verlaten en de noodzakelijke vaardigheden voor de uitoefening van een beroep op het terrein of 
via een leerovereenkomst te verwerven. Bij
groot aantal studerende jongeren, 
waarop de leerlingen die geen jaar hebben moeten overdoen hun diploma middelbaar onderwijs 
behalen en zo over gaan van de catego
“middengeschoolden”. Uit een fijnere opsplitsing naar leeftijdsgroep blijkt dat het aan
laaggeschoolden, dat 75 % bedraagt voor de 15
20-24-jarigen, een percentage dat al met al vrij vergelijkbaar is met dat voor de 25
aandeel bedraagt daarentegen 
twee bevolkingsgroepen wordt in België een groter aandeel laagges
de EU als geheel.  

 
Grafiek 8 – Relatief belang van de laaggeschoolde
64 jaar, 2011 
(in %) 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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Voorts zijn er proportioneel meer laaggeschoolden in de populatie van buitenlandse nationaliteit 
dan in de Belgische populatie13. Zo is de helft van de niet-Europese staatsburgers laaggeschoold. 
Het betreft niettemin een vrij kleine groep personen, die 2,1 % van de 15-64-jarige bevolking 
omvat en 6 % van de overeenstemmende laaggeschoolde bevolking. Bij de Belgen bedraagt het 
aandeel laaggeschoolden 30,8 % en bij de overige Europese staatsburgers 34,9 %.  

Het vroegtijdig verlaten van het regulier onderwijs is het gevolg van een aantal 
sociaaleconomische en individuele kenmerken van de respondenten en van de wijze waarop het 
onderwijs opgezet is (zie de HRW-verslagen 2003 en 2009). De ad-hocmodule van 2009 van de 
EAK, die betrekking heeft op de doorstroming van jongeren van de school naar de arbeidsmarkt, 
vraagt de jongeren van 15 tot 34 jaar naar het scholingsniveau van de ouders. Uit deze vraag blijkt 
dat de ouders van nagenoeg twee derde van de laaggeschoolde jongeren het middelbaar 
onderwijs niet hebben afgemaakt. Een op vier heeft middengeschoolde ouders en een 
minderheid heeft ouders die een diploma hoger onderwijs hebben behaald. Op “symmetrische” 
wijze hebben de jongeren die studies hoger onderwijs hebben afgerond vaak ouders die zelf 
hooggeschoold zijn. Hun ouders zijn maar zelden laaggeschoold.  

 
Tabel 6 - Opsplitsing van de jongeren van 15 tot 34 jaar die het onderwijs verlaten hebben naar hun 
scholingsniveau en dat van hun ouders1, 2009 
(in % van het overeenstemmende totaal) 
 

  Ouders 
  Laaggeschoold Middengeschoold  Hooggeschoold  Totaal 
 Laaggeschoold 64,3 25,1 10,6 100,0 
Jongeren Middengeschoold 45,4 36,7 17,9 100,0 
 Hooggeschoold 16,9 33,9 49,2 100,0 

 

 
Bron: EC (EAK, ad-hocmodule 2009, microgegevens). 
1 Door de ouders hoogst behaalde scholingsniveau. 
 

Uit de resultaten van de PISA-studies blijkt ook voor België de doorslaggevende invloed van het 
sociaaleconomisch milieu waaruit de leerlingen afkomstig zijn - inclusief het scholingsniveau en 
het beroep van de ouders - op hun schoolresultaten. Hoe ongunstiger het sociaaleconomisch 
milieu, hoe minder goed de schoolresultaten.  

 

2.2. Werkende bevolking 

2.2.1. Kenmerken van de laaggeschoolde werkende bevolking 

In België waren in 2011 884 000 laaggeschoolden aan het werk, dat is 19,8 % van alle 
werknemers. Die personen zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in de werkgelegenheid, 
aangezien hun aandeel in de totale bevolking 31,9 % beloopt. Er wordt een vergelijkbare 
ondervertegenwoordiging opgetekend in elk van de drie gewesten van het land. 

  

                                                           
13 Het betreft hier de bevolking van Belgische nationaliteit, ongeacht of die verworven is door geboorte of op grond van 

bewuste keuze (als gevolg van een nationaliteitsverklaring, eenvoudige keuze, huwelijk met een Belg(ische), of een 
naturalisatieprocedure). 
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Grafiek 9 - Werkende bevolking van 15 tot 64
scholingsniveau, 2011 
(op de schaal: in % van het totaal; in de grafiek
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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Grafiek 10 - Werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolde 
(in % van de populatie van 15 tot 64
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
 

 

Onder de werkende laaggeschoolde bevolking zijn er in België meer mannen dan vrouwen. 
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Werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolde populatie in de EU, 2011 
64 jaar) 

Onder de werkende laaggeschoolde bevolking zijn er in België meer mannen dan vrouwen. 
Hoewel laaggeschoolde vrouwen ook proportioneel minder talrijk zijn dan mannen in de gehele 
bevolking op arbeidsleeftijd, zijn ze duidelijk ondervertegenwoordigd in de werkgelegenheid: 

aan het werk, tegen 46,1 % van de mannen. De werkgelegenheidsgraad 
van vrouwen neemt aanzienlijk toe met het scholingsniveau: er zijn proportioneel tweemaal meer 
middengeschoolde vrouwen aan het werk en nagenoeg 80 % van de hooggeschoolden 
baan. De tussen mannen en vrouwen opgetekende verschillen in werkgelegenheidsgraad zijn des 
te kleiner naarmate het scholingsniveau hoger is. 
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Tabel 7 - Kenmerken van de werkende laaggeschoolde bevolking in 2011 
(in %) 
 

  p.m Opsplitsing 
van de werkende 
laaggeschoolde 

bevolking 

Aandeel in de 
totale bevolking 

Aandeel in de 
totale 

werkgelegenheid 

Werkgelegen-
heidsgraad 

Totaal 100 31,9 19,8 38,4 
     
Mannen 62,5 16,6 12,4 46,1 
Vrouwen 37,5 15,3 7,4 30,0 
     
15-24-jarigen 8,5 8,4 1,7 12,4 
25-34-jarigen 15,8 3,5 3,1 54,6 
35-44-jarigen 22,2 4,4 4,4 61,6 
45-54-jarigen 35,1 7,1 6,9 60,2 
55-64-jarigen 18,4 8,4 3,6 26,9 
     
Belgen 86,9 27,6 17,2 38,5 
Overige EU-
staatsburgers 

8,5 2,3 1,7 44,9 

Niet-EU-staatsburgers 4,7 2,0 0,9 29,1 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
 

De werkende laaggeschoolde bevolking wordt gekenmerkt door een asymmetrie wat betreft de 
leeftijd. De laaggeschoolden 15-34-jarigen zijn ondervertegenwoordigd in de werkende bevolking, 
vooral de jongsten in deze groep, terwijl de wanverhouding (nagenoeg) volledig weggewerkt is 
voor de 35-54-jarigen. Boven die leeftijdsgroep wordt opnieuw een ondervertegenwoordiging van 
de laaggeschoolden in de werkgelegenheid opgetekend. Dat verschijnsel kan worden 
toegeschreven aan verscheidene factoren, zoals het feit dat de oudere laaggeschoolde 
werknemers bij de eersten zijn om de arbeidsmarkt verlaten, gezien hun, over het algemeen, 
bovengemiddeld lange loopbaan en het feit dat vele laaggeschoolde vrouwen van die leeftijd 
nooit een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend of de arbeidsmarkt in hun jeugd hebben verlaten 
om zich toe te leggen op hun gezinsverplichtingen en later nooit meer teruggekeerd zijn. 

Dit laatste gedragspatroon ondergaat thans een verandering. Hoewel de werkgelegenheidsgraad 
van de laaggeschoolden tussen 2000 en 2011 al met al gedaald is, kan men spreken van een 
stabilisatie voor vrouwen (van 31 tot 30 %), terwijl de werkgelegenheidsgraad van mannen 
gedurende die periode aanzienlijk teruggelopen is (van 55 tot 46,1 %). Bij mannen is een 
vermindering van de werkgelegenheidsgraad van uiteenlopende omvang waarneembaar voor elk 
van de leeftijdsgroepen, met uitzondering van de 55-64-jarigen. De striktere 
toegangsvoorwaarden voor de diverse stelsels van vervroegde uittreding hebben immers geleid 
tot een effectieve verlenging van de beroepsloopbaan. Die reglementaire wijzigingen, samen met 
de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen, hebben eveneens geleid tot een 
aanzienlijke stijging van de werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolde vrouwelijke bevolking 
van 55 tot 64 jaar. Niettemin wordt eveneens een aanzienlijke vermeerdering van de 
werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolde vrouwen van 45 tot 54 jaar geconstateerd, wat allicht 
te maken heeft met de recente ontwikkeling van de via het stelsel van dienstencheques 
gefinancierde banen. Aangezien de in dat kader toegestane activiteiten 'traditioneel' als werk 
voor vrouwen werden beschouwd, wordt de werkgelegenheidsgraad van mannen er maar in 
geringe mate door beïnvloed.  
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Grafiek 11 - Werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolde bevolking
leeftijdsgroep, 2011 
(in %) 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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Uit de opsplitsing van de werkende laaggeschoolde bevolking naar nationaliteit blijkt dat 86,9 % 
ervan Belg is, 8,5 % EU-staatsburger en minder dan 5 % niet-EU-staatsburger. De 
laatstgenoemden laten een bijzonder lage werkgelegenheidsgraad optekenen (29,1 %), terwijl de 
werkgelegenheidsgraden van de Belgen en de overige Europese staatsburgers respectievelijk ruim 
9 en 16 procentpunt hoger liggen (namelijk 38,5 % en 44,9 %). Onder de niet-EU-staatsburgers zijn 
de verschillen tussen de geslachten het meest uitgesproken: er liggen nagenoeg 24 procentpunt 
tussen de werkgelegenheidsgraden voor mannen en vrouwen, terwijl dat verschil ongeveer 
15 procentpunt bedraagt voor de Belgen en voor de overige EU-staatsburgers. 

Aan de hand van een eenvoudige logistische regressie hebben De Keyser et al. (2012) aangetoond 
dat het feit geboren te zijn in een land buiten de EU een even belangrijke determinant is inzake 
toegang tot werkgelegenheid als het scholingsniveau. Zo had een buiten de EU geboren persoon 
in 2010 12,8 procentpunt minder kans om aan het werk te zijn dan een in België geboren persoon 
met precies dezelfde kenmerken, wat duidt op de bijzondere moeilijkheden waarmee de van 
buiten Europa afkomstige bevolking af te rekenen heeft om te worden ingeschakeld op de 
arbeidsmarkt, terwijl het verschil in kansen tussen Belgen en in een EU-land geboren 
buitenlanders amper merkbaar is. Die problemen kunnen van verschillende aard zijn: 
onvoldoende beheersing van de taal van het gastland, niet-erkenning van de in hun land van 
oorsprong verworven diploma's en competenties, beperkt relatienetwerk, discriminerend 
aanwervingsgedrag vanwege de werkgevers, enz. Wanneer veeleer het geboorteland dan de 
nationaliteit in aanmerking wordt genomen, worden evenwel de positieve effecten verbonden 
aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de integratie op de arbeidsmarkt over het 
hoofd gezien. 

 

2.2.2. Kenmerken van de laaggeschoolde werkgelegenheid 

Laaggeschoolden oefenen vaker elementaire beroepen uit, met name in de industrie en in de 
bouwnijverheid, die bij aanvang weinig vaardigheden vergen en waarvoor de opleiding vaak, 
althans gedeeltelijk, op de werkplek plaatsvindt. Die banen zijn tevens onzekerder dan gemiddeld, 
want het personeel kan gemakkelijk worden vervangen. 

Terwijl in 2011 gemiddeld twee werknemers op tien in België laaggeschoold waren, 
vertegenwoordigden ze nagenoeg een derde van het personeelsbestand in de bedrijfstakken 
landbouw, bouwnijverheid, vervoer, en verblijfsaccommodaties en restaurants. Deze werknemers 
komen daarentegen bijzonder weinig voor in de bedrijfstakken informatie en communicatie 
(5,4 %) en financiële dienstverlening en verzekeringen (3,7 %). 

Uit de opsplitsing van de laaggeschoolde werkgelegenheid naar bedrijfstak blijkt dat deze 
werknemers goed vertegenwoordigd zijn in de bedrijfstak administratie, onderwijs en 
gezondheidszorg (21,6 % van het totaal; bij gezondheidszorg alleen al werken 10,2 % van de 
laaggeschoolde werknemers) en in de industrie (19,1 % van het totaal). De handel telt nagenoeg 
15 % laaggeschoolde werknemers en de bouwnijverheid 12,5 %. Die opsplitsing is niet 
fundamenteel verschillend van die opgetekend voor de middengeschoolde werknemers. De 
hooggeschoolden, daarentegen, komen aanzienlijk vaker voor in de bedrijfstak administratie, 
onderwijs en gezondheidszorg (nagenoeg 44% van het totaal). Ze zijn proportioneel ook meer 
vertegenwoordigd in bedrijfstakken zoals informatie en communicatie en financiële 
dienstverlening en verzekeringen, waar nagenoeg geen laaggeschoolde werknemers worden 
opgetekend. 
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Tabel 8 - Opsplitsing van de werkgelegenheid naar scholingsniveau en bedrijfstak in België, 2011 
(in % van het totaal) 
 

 
Secties 

(NACE 2008) 
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Landbouw, bosbouw en visserij A 55 31,1 53,8 15,1 1,2 1,9 1,7 0,5 
Verwerkende nijverheid, 

winning van delfstoffen 
en overige B, C, D en E 707 23,9 46,4 29,7 15,8 19,1 18,4 11,7 

 waarvan: verwerkende nijverheid  C 638 23,7 47,2 29,1 14,3 17,2 16,9 10,3 
Bouwnijverheid F 334 32,9 51,1 16,0 7,5 12,5 9,6 3,0 
Handel; reparatie van auto's 

en motorfietsen G 581 22,5 52,9 24,7 13,0 14,8 17,2 8,0 
Vervoer en opslag H 271 32,4 48,8 18,8 6,1 9,9 7,4 2,8 
Verblijfsaccommodaties en 
restaurants I 148 32,8 51,5 15,7 3,3 5,5 4,3 1,3 
Informatie  en communicatie J 138 5,4 22,3 72,2 3,1 0,8 1,7 5,5 
Financiële dienstverlening en 
verzekeringen K 160 3,7 26,1 70,2 3,6 0,7 2,3 6,2 
Exploitatie van en handel in 
onroerende goederen L 23 14,3 34,5 51,2 0,5 0,4 0,4 0,6 
Vrije beroepen en 

wetenschappelijke en 
technische activiteiten 
en administratieve en 
ondersteunende 
diensten M en N  393 16,1 30,3 53,6 8,8 7,2 6,7 11,7 

Overheid, onderwijs, 
gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening O, P en Q  1421 13,5 31,0 55,5 31,8 21,6 24,7 43,8 

 waarvan: Gezondheidszorg 
en maatschappelijke 
dienstverlening Q 609 14,9 34,2 51,0 13,6 10,2 11,7 17,2 

Andere dienstverlening R, S, T et U 241 20,6 42,5 37,0 5,4 5,6 5,7 4,9 
Totaal  4470 19,8 40,0 40,3 100 100 100 100 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
 
 

Uit het onderzoek van de variabelen die toelaten de kwaliteit van de uitgeoefende banen te 
evalueren blijkt dat sommige kenmerken vaker voorkomen bij de werkende laaggeschoolde 
bevolking dan bij de andere werknemers. De meeste kenmerken kunnen enkel worden gemeten 
voor loontrekkenden. Daarom spitsen we ons vooral toe op dat soort banen. De arbeid in 
loondienst is trouwens ietwat meer verbreid bij laaggeschoolden (88,1 % van de werkgelegenheid 
in 2011) dan bij de hoger opgeleide werknemers (iets minder dan 86 %). 
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Tabel 9 - Kenmerken van de werkgelegenheid: opsplitsing naar scholingsniveau, 2011 
(in % van het totaal, tenzij anders vermeld) 
 

 Laag-
geschoolden 

Midden-
geschoolden 

Hoog-
geschoolden 

Totaal 

     
Totale werkgelegenheid (in 
duizendtallen) 

884 1 786 1 801 4 470 

 Zelfstandigen 11,9 14,3 14,4 13,8 
 Loontrekkenden 88,1 85,7 85,6 86,2 
     
Loontrekkenden (in duizendtallen) 779 1 531 1 542 3 852 
     
 Hoofdberoep     
  Statuut     
      Deeltijdwerk 33,1 28,4 22,5 27,0 
      Tijdelijke arbeid 12,0 8,4 7,8 8,9 
      Uitzendarbeid 2,7 2,2 0,8 1,7 
  Mobiliteit     
      Verantwoordelijkheden  12,0 17,2 31,0 21,7 
      Anciënniteit     
    Minder dan 2 jaar 25,3 23,8 21,0 23,0 
    Van 2 tot 4 jaar 7,2 7,2 6,9 7,1 
    Meer dan 4 jaar 67,5 68,9 72,1 69,9 
      Pendelaar naar een ander 

gewest 
9,1 10,1 17,5 12,8 

  Andere kenmerken     
      Op zoek naar een andere baan  3,6 3,8 4,8 4,1 
      Werkgelegenheidssteun1 13,1 10,9 6,2 9,8 
 Bijberoep 2,4 3,8 5,5 4,2 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
1 De loontrekkende heeft zijn huidige baan, die hij in de loop van de twaalf maanden vóór de enquête beginnen 

uitoefenen is, gevonden via een officiële arbeidsbemiddelingsdienst (Actiris, Forem, VDAB, ADG). 
 

Een laaggeschoolde loontrekkende op drie werkt deeltijds, dat is een percentage welk 
ruimschoots uitkomt boven dat wat werd opgetekend voor de andere scholingsniveaus (28,4 % 
voor de middengeschoolden en 22,5 % voor de hooggeschoolden). Er wordt een groot verschil 
opgetekend naar geslacht: 62,3 % van de laaggeschoolde vrouwen werkt deeltijds, dat is 
nagenoeg tweemaal zo veel als die met een diploma van hoger onderwijs. Er zijn proportioneel 
ook meer laaggeschoolde mannen die deeltijds werken dan hooggeschoolde (14,3 tegen 3,8 %), 
maar de aandelen mannelijke deeltijdwerkers zijn veel geringer dan de vrouwelijke. 

Het moet tevens worden opgemerkt dat het voorkomen van onvrijwillig deeltijdwerk ook  veel  
groter is bij laaggeschoolde werknemers. Bij de laaggeschoolde mannen werkt één loontrekkende 
op vijf deeltijds omdat hij geen voltijdbaan heeft gevonden. Dat percentage loopt terug tot 17,8 % 
voor de middengeschoolden en tot 11,2 % voor de hooggeschoolden. Bij vrouwen wordt 
eveneens een daling van het percentage onvrijwillig deeltijdwerk opgetekend naarmate het 
scholingsniveau toeneemt, maar dat verschijnsel doet zich relatief minder vaak voor: het aandeel 
van de onvrijwillige deeltijdarbeid loopt terug van 14,2 % voor laaggeschoolde vrouwen tot 
minder dan 5 % voor de houders van een diploma van hoger onderwijs. 

Er zijn proportioneel meer laaggeschoolden die een tijdelijke baan hebben (12 %, tegen 7,8 % 
voor hooggeschoolden), of die uitzendarbeid verrichten (respectievelijk 2,7 en 0,8 % van de 
loontrekkenden). Een groot aandeel tijdelijke werknemers hebben een dergelijke overeenkomst 
aanvaard omdat ze geen vast werk vonden, maar er worden geen significante verschillen tussen 
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de scholingsniveaus opgetekend. Wordt geen rekening gehouden met de werknemers die een 
tijdelijke baan uitoefenen omdat die gepaard gaat met een opleiding, dan verklaren vier op vijf 
loontrekkenden met een tijdelijke baan die job uit te oefenen omdat ze geen vast werk hebben 
gevonden. 

Inzake arbeidsmobiliteit kan een onderscheid worden gemaakt tussen verticale beroepsmobiliteit 
(overgang naar een hoger verantwoordelijkheidsniveau), horizontale beroepsmobiliteit (overgang 
naar een functie op hetzelfde verantwoordelijkheidsniveau) of geografische beroepsmobiliteit. 
Zoals kan worden verwacht, is het aandeel laaggeschoolden die een functie uitoefenen met enige 
verantwoordelijkheid inzake toezicht op of begeleiding van het personeel proportioneel geringer 
dan voor de andere scholingsniveaus: 12 % van hen bekleedt een dergelijke functie, tegen 31 % 
voor de hooggeschoolden. 

Dergelijke verantwoordelijke functies worden allicht maar verworven na een relatief lange 
werkervaring, tijdens welke de werknemers de kans hebben gekregen bijzondere vaardigheden 
aan te tonen. Voor de laaggeschoolden is een dergelijke proefperiode misschien moeilijker te 
verwerven, want ze vertonen van een grotere beroepsmobiliteit: een vierde van hen heeft een 
anciënniteit van minder dan twee jaar; dit percentage bedraagt 21 % voor de hooggeschoolden. 

Bovendien zij opgemerkt dat laag- of middengeschoolde werknemers meer geneigd zijn te werken 
in het gewest waar ze wonen: ongeveer een op tien werkt in een ander gewest dan dat van hun 
woonplaats, tegen 17,5 % voor de hooggeschoolden. 

Er zijn proportioneel ook minder laaggeschoolden die een andere baan zoeken dan 
hooggeschoolden of die hun hoofdberoep aanvullen met een bijberoep. Ze ondervinden 
misschien meer moeilijkheden om toegang te krijgen tot informatie of om hun relaties aan te 
spreken Er zijn hoe dan ook verhoudingsgewijs meer laaggeschoolden die door een 
overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling geholpen zijn bij het vinden van hun baan (misschien 
omdat een groot aantal maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid gericht zijn op 
deze kansengroep): 13,1 % van de laaggeschoolde werknemers die hun baan in de periode van 
twaalf maanden vóór de enquête hebben opgenomen, vermeldt dat ze hun job gevonden hebben 
via een officiële arbeidsbemiddelingsdienst (Actiris, FOREM, VDAB, ADG), tegen slechts 6,2 % voor 
de hooggeschoolden. 

 

2.3. Niet-werkende bevolking 

Als gevolg van hun ondervertegenwoordiging in de werkgelegenheid, zijn de laaggeschoolden 
oververtegenwoordigd bij de werkloze bevolking en nog meer bij de inactieve bevolking. Terwijl 
hun aandeel 31,9 % bedraagt in de totale bevolking, bereikt het respectievelijk 41,7 % bij de 
werkzoekenden volgens de IAB-definitie en 52,9 % bij de inactieven. Dat laatste percentage 
verandert weinig indien de studenten worden geweerd, want het aandeel laaggeschoolden is 
vergelijkbaar bij de studerende inactieve bevolking en bij de niet-studerende inactieve bevolking, 
ook al varieert de uitsplitsing van die laaggeschoolden naar leeftijdscategorie aanzienlijk.  

In Brussel zijn 46,8 % van de werkzoekenden laaggeschoolden. Dit aandeel ligt dichter bij 40 % in 
de beide andere gewesten. De laaggeschoolden tekenen voor ruim de helft van het aantal 
inactieven in elk van de drie gewesten, namelijk 50,8 % in Vlaanderen, 54,3 % in Brussel en 55,7 % 
in Wallonië. 

  



118. 

 
Grafiek 12 - Niet-werkende bevolking van 15 tot 64
statuut en scholingsniveau, 2011 
(op de schaal: in % van het totaal; 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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het laagste cijfer (minder dan 4 %) in Roemenië opgetekend wordt. De inactiviteitsgraad van de 
laaggeschoolde bevolking beliep in België in 2011 55,3 %, een resultaat dat nagenoeg 

procentpunt uitkomt boven dat wat gemiddeld in de EU werd opgetekend. 
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Grafiek 13 – Werkzoekenden en inacti
2011 
(in % van de overeenstemmende totale bevol
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
1 Werkzoekenden en inactieven. 
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in België wonende laaggeschoolde niet-werkenden verschilt naargelang het 
werkzoekenden of inactieven betreft. 

Terwijl nagenoeg 60% van de laaggeschoolde werkzoekenden mannen zijn, zijn 
meerderheid bij de inactieven (56,3 %). Dat verschil wordt nog geaccentueerd als 

bevolking in overweging wordt genomen, waarin 
vertegenwoordigen. Van de niet-studerende vrouwen is meer dan één laaggeschoolde op twee 

een derde. De in procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd 
ratio is daarentegen hoger voor mannen (7,4 %) dan voor vrouwen 
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De opsplitsing naar leeftijd is eveneens uitermate verschillend. De laaggeschoolde 
werkzoekenden zijn vrij gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën, behalve voor de 55-64-
jarigen. Ze zijn het talrijkst bij de 25-34-jarigen en de in procenten van de bevolking op 
arbeidsleeftijd uitgedrukte werkloosheidsgraad is er het hoogst (14,8 %). De jongeren (met 39,1 % 
van het totaal) en de ouderen (33,9 %) vertegenwoordigen daarentegen nagenoeg drie vierde van 
de laaggeschoolde inactieve bevolking. Dat verschijnsel is grotendeels toe te schrijven aan het feit 
dat vele studenten in de jongste leeftijdsgroep opgenomen zijn. Wordt met hen geen rekening 
gehouden, dan blijkt dat in werkelijkheid drie vierde van de laaggeschoolde inactieven 45 tot 
64 jaar oud zijn. De inactiviteitsgraden van die twee bevolkingsgroepen zijn eveneens het hoogst, 
indien de studenten buiten beschouwing worden gelaten: terwijl die graden minder dan 30 % 
bedragen voor personenjonger dan 44 jaar, belopen ze 33,9 % voor de 45-54-jarigen en zelfs 
71,3 % voor de 55-64-jarigen. 

Uit een opsplitsing van de niet-werkende bevolking naar het opgegeven (of subjectief) 
socioprofessioneel statuut van de respondenten blijkt immers dat er bij de laaggeschoolde 
mannen en vrouwen van 15 tot 24 jaar vele studerenden zijn. Tevens wordt opgetekend dat een 
groot aantal 55-64-jarigen de arbeidsmarkt reeds verlaten hebben via een van de stelsels inzake 
vervroegde uittreding of inzake wettelijk pensioen. Dat aandeel is hoger voor laaggeschoolde 
mannen dan voor hun vrouwelijk evenknieën. Een gedeelte van deze laatsten kan immers geen 
aanspraak maken op dergelijke uitkeringen, omdat ze maar een onvolledige loopbaan kunnen 
voorleggen of de arbeidsmarkt al lang hebben verlaten. De positie van thuisblijver blijft immers 
veelal een vrouwelijk domein en is tevens ruimer verspreid bij oudere (nagenoeg 30 %) dan bij 
jongere vrouwen. Beneden 55 jaar verklaart die reden voor het wegblijven op de arbeidsmarkt 
het leeuwendeel van het verschil tussen de mate waarin laaggeschoolde mannen en vrouwen niet 
aan het werk zijn. 

  

 
Tabel 10 - Kenmerken van de laaggeschoolde niet-werkende bevolking 
(in %) 
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de inactieve 
laaggeschoolde 

bevolking 

Aandeel van de 
laaggeschoolden in 
de totale inactiviteit 

Inactiviteitsgraad van 
de laaggeschoolden 

     Totaal On-
gerekend 
studenten 

Totaal On-
gerekend 
studenten 

Totaal On-
gerekend 
studenten 

Totaal 31,9 100,0 41,7 6,3 100,0 100,0 52,9 52,7 55,3 44,1 
              
Mannen 16,6 61,1 25,5 7,4 43,7 38,9 23,2 20,5 46,5 33,0 
Vrouwen 15,3 38,9 16,2 5,1 56,3 61,1 29,8 32,2 64,9 56,1 
              
15-24-jarigen 8,4 23,3 9,7 5,6 39,1 5,1 20,7 2,7 82,1 27,6 
25-34-jarigen 3,5 26,3 11,0 14,8 6,2 9,2 3,3 4,9 30,6 29,6 
35-44-jarigen 4,4 22,1 9,2 10,1 7,1 10,9 3,7 5,7 28,3 27,9 
45-54-jarigen 7,1 20,7 8,7 5,8 13,8 21,5 7,3 11,3 34,0 33,9 
55-64-jarigen 8,4 7,6 3,2 1,8 33,9 53,2 17,9 28,0 71,3 71,3 
              
Belgen 27,6 74,7 31,2 5,4 87,8 85,4 46,5 45,0 56,1 44,1 
Overige EU-
staatsburgers 

2,3 10,4 4,3 9,0 6,0 7,2 3,2 3,8 46,0 39,4 

Niet-EU-
staatsburgers 

2,0 14,9 6,2 15,2 6,2 7,4 3,3 3,9 55,6 48,8 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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Grafiek 14 - Niet-werkende laaggeschoolde bevolking: opsplitsing naar geslacht en 
sociaalprofessioneel statuut, 2011
(in % van het overeenstemmend totaal
 

 
Bron: CE (EAK, microgegevens). 
1 Andere: andere inactieve personen, inclusief zij die verklaren werkloos te zijn (subjectief statuut) maar die niet tot 

de werkzoekenden in de zin van het IAB (objectief statuut) gerekend worden.
 

Uit dezelfde opsplitsing blijkt voorts dat een relatief groot gedeelte van de laaggeschoolden 
arbeidsongeschikt is. Van de laaggeschoolde inactieven is 15 % arbeidsongeschikt, tegen 

% voor alle inactieven en slechts 5 % voor de gehele bevolking. 

Al met al zou het aantal in de EAK als arbeidsongeschikt opgetekende personen zowat 
eenheden bedragen. Het kan om zeer uiteenlopende situaties gaan, omdat de 

interpretatie van deze keuzemogelijkheid aan de respondent wordt overgelaten. Er zijn zowe
personen die niet op hun werk zijn wegens langdurige ziekte (en die zich dus niet als 'voornamelijk 
aan het werk' beschouwen), vrouwen met zwangerschapsverlof, personen van wie de graad van 
arbeidsongeschiktheid (als gevolg van ziekte, een ongeval of een aangeboren handicap) werd 
erkend. Hoewel een gedeelte ervan wordt ondergebracht bij de werkzame personen (14,4
het totaal) of bij de personen die op zoek zijn naar een baan (1,3 %), wordt het merendeel 
gerangschikt bij de inactieven (84,4 %). Van de laatstgenoemden is ruim 61 % laaggeschoold. 
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Tabel 11 - Arbeidsongeschikte bevolking, 2011 
 

 Laag-
geschoolden 

Midden-
geschoolden 

Hoog-
geschoolden 

Totaal 

Opsplitsing van de arbeidsongeschikten naar scholingsniveau 
(in % van het totaal) 
Totale bevolking 57,4 31,7 10,9 100,0 
Inactieve bevolking 61,3 30,0 8,8 100,0 

 
Aandeel van de arbeidsongeschikten in de overeenstemmende bevolking 
(in %) 
Totale bevolking 9,4 4,4 1,9 5,2 
Inactieve bevolking 15,2 11,7 8,5 13,1 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
 

 

Uit de opsplitsing naar nationaliteit blijkt dat ruim een vierde van de laaggeschoolde werklozen 
afkomstig zijn uit een vreemd land; 10,4 % zijn EU-staatsburgers en 14,9 % niet-Europeanen (cf. 
tabel 10). De werkloosheidsratio's van de laatstgenoemden zijn beduidend hoger dan die voor 
Belgen: 15 % van de laaggeschoolde niet-Europeanen zijn werkzoekenden volgens de IAB-
definitie; dat aandeel loopt op tot 9 % voor de personen afkomstig uit een land van de EU, maar 
bedraagt slechts 5,4 % voor de Belgen. De inactiviteitsgraden van de buitenlanders 
(respectievelijk 39,4 % voor EU-staatsburgers en 48,8 % voor niet-Europeanen, exclusief 
studenten) liggen dichter in de buurt van het voor de laaggeschoolde Belgen opgetekende niveau 
(44,1 %). 

De EAK biedt tevens informatie over de kenmerken van de banen die de werkzoekenden 
nastreven en over de methodes die ze daartoe hanteren. Er is daarentegen relatief weinig 
bruikbare informatie beschikbaar over de inactieve personen. Er kunnen evenwel sommige 
kenmerken van de voorbije beroepservaring van deze niet-werkenden (al dan niet op zoek naar 
een baan) worden aangegeven, voor zover die ervaring relatief recent is. 

Drie vierde van de werkzoekenden volgens de IAB-definitie van 15 tot 64 jaar vermeldt een 
voorbije beroepservaring, een vergelijkbaar percentage ongeacht het beschouwde 
scholingsniveau. Bij de inactieven, daarentegen, geeft 47,7 % van de laaggeschoolden een 
voorbije beroepservaring op, een percentage dat 53,4 % bedraagt voor de middengeschoolden en 
ruim 70 % voor de hooggeschoolden. Het zij aangestipt dat tot de laaggeschoolde inactieven heel 
wat studenten behoren: hoewel sommigen kunnen bogen op beroepservaring, geldt dat zeker 
niet voor allen, vooral bij de jongsten. 
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Tabel 12 - Beroepservaring van de niet-werkenden van 15 tot 64 jaar, 2011 
(in %) 
 

  Laag- 
geschoolden 

Midden-
geschoolden 

Hoog-
geschoolden 

Personen met beroepservaring 
Werkzoekenden   77,0 77,7 76,8 
Inactieven  47,7 53,4 71,1 

Tijd  verlopen sinds de laatste baan (indien beroepservaring) 
Werkzoekenden Minder dan 2 jaar 54,5 63,2 67,8 

Van 2 tot 4 jaar 17,0 15,2 10,9 
Van 4 tot 8 jaar 15,3 11,3 13,1 
8 jaar of meer 
 

13,2 10,3 n.r. 

Inactieven Minder dan 2 jaar 19,5 29,4 28,1 
Van 2 tot 4 jaar 10,9 12,3 16,4 
Van 4 tot 8 jaar 18,6 19,4 21,9 
8 jaar of meer 51,0 39,0 33,7 

     
Reden waarom de laatste baan ten einde liep (indien onderbroken sinds minder dan 8 jaar) 
Werkzoekenden Ontslag 33,6 33,1 26,1 

Einde arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde duur 

32,3 32,5 42,6 

Arbeidsongeschiktheid 8,9 8,1 n.r. 
(Brug)pensioen n.r. n.r. n.r. 
Andere redenen 
 

25,0 25,7 28,4 

Inactieven Ontslag 9,3 10,4 7,3 
Einde arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde duur 

11,4 13,7 9,2 

Arbeidsongeschiktheid 27,1 20,6 13,6 
(Brug)pensioen 18,0 18,2 25,3 
Andere redenen 34,2 37,1 44,6 

     
Werkgelegenheidstype1 (indien onderbroken sinds minder dan 8 jaar) 
Werkzoekenden 
en inactieven 

Laaggekwalificeerde baan 37,2 19,0 n.r. 
Middengekwalificeerde baan 56,8 67,2 41,7 
Hooggekwalificeerde baan 6,0 13,8 50,4 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
1 Op basis van de ISCO 08-classificatie. 
 

Wat betreft degenen die over een voorbije beroepservaring beschikken, moet worden opgemerkt 
dat deze laatste ervaring gemiddeld langer geleden is voor laaggeschoolden dan voor de andere 
scholingsniveaus. Bij de werkzoekenden volgens de IAB-definitie gaat die ervaring in 54 % van de 
gevallen minder dan twee jaar terug, tegen ruim 60 % voor de andere scholingsniveaus. Voor de 
laaggeschoolde inactieven gaat de werkervaring in de helft van de gevallen meer dan 8 jaar terug, 
tegen respectievelijk 39 en 33,7 % voor middengeschoolden en hooggeschoolden. 

De personen die hun laatste baan sinds minder dan 8 jaar hebben verlaten moeten de aard van 
die job preciseren, alsook de reden waarom ze weggegaan zijn. Bij de werkzoekenden verschillen 
de redenen van de stopzetting van de overeenkomst nauwelijks wat betreft laaggeschoolden en 
middengeschoolden: een derde van hen geeft aan dat ze ontslagen werden, nog een derde dat 
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hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur was afgelopen
naar arbeidsongeschiktheid; het resterende kwart preciseert de reden voor het einde van de 
arbeidsovereenkomst niet. De door de 
stopzetting van de overeenkomst hebben vaak be
tegen respectievelijk 20,6 et 13,6
voor de middengeschoolden) of een niet

De aard van het voorheen uitgeoefend
(werkzoekenden en inactieven samen)
werkgelegenheid, zelfs voor de laaggeschoolde
weliswaar een laaggekwalificeerde 
en 6 % een hooggekwalificeerde
hun schoolopleiding duidt, wat aantoont dat de opgedane ervaring en de in de praktijk verworven 
vaardigheden ten minste gedeeltelijk een tekort aan schoolkennis kunnen compenseren. 
neemt niet weg dat sommige personen, wegens een ontoereikend adequaat gedrag tegenover 
het werk, er niet in slagen een baan te vinden en 
toestaan om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt

 
Grafiek  15  -  Werkzoekenden volgens de 
werkloosheidsduur, 2011 
(in % van het totaal) 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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personen die 6 tot 12 maanden werkloos zijn qua omvang vergelijkbaar is voor de diverse 
scholingsniveaus, komt het verschil vooral tot uiting op het niveau van de zeer korte 
werkloosheidsperiodes. 

De laaggeschoolden worden tevens gekenmerkt door een minder intensief zoekgedrag naar werk 
dan de hogergeschoolde werkzoekenden. Van de diverse in de EAK vermelde methodes voor het 
zoeken naar een baan hanteren de laaggeschoolden er gemiddeld 2,8, tegen 3 voor de 
middengeschoolden en de hooggeschoolden. De kanalen bij uitstek voor het zoeken naar een 
baan zijn in hoge mate dezelfde ongeacht het scholingsniveau, maar het aandeel personen die er 
gebruik van maken is over het algemeen geringer bij de laaggeschoolden, behalve in het geval van 
de inschakeling van een openbaar arbeidsbemiddelingsbureau (66 % van de laaggeschoolden doet 
er een beroep op, tegen 62 % van de hooggeschoolden). Dat kenmerk, gekoppeld aan het feit dat 
de laaggeschoolden beduidend minder gebruik maken van de andere kanalen, zoals spontane 
sollicitaties, werkaanbiedingen in de kranten of via het internet en dat ze minder vaak opkomen 
voor tests of sollicitatiegesprekken, wijst misschien op een asymmetrie in de toegang tot 
informatie, naast eventueel ontmoediging, of zelfs zelfcensuur van de laaggeschoolden ten 
opzichte van de door de werkgevers in sommige werkaanbiedingen geformuleerde vereisten.  

In de EAK worden de personen die geen werk zoeken of er geen willen gevraagd naar de redenen 
voor dat gedrag. De inactieven die niet studeren en evenmin met pensioen of brugpensioen zijn 
en welke die vraag hebben beantwoord, zijn voornamelijk laaggeschoolden (59 % van het totaal) 
en middengeschoolden (30 %). Er zijn bijzonder veel laaggeschoolden die gezondheidsredenen 
vermelden om hun vervreemding van de arbeidsmarkt te rechtvaardigen (36 %, tegen 
respectievelijk 32,6 en 23,3 % voor de midden- en hooggeschoolden). Er zijn proportioneel ook 
meer laaggeschoolden die denken dat er geen werk is (13,7 %, tegen ongeveer 10 % voor de 
andere groepen); in de drie groepen wordt die ontmoediging voornamelijk verklaard doordat men 
zich te oud zou voelen. Er zijn daarentegen proportioneel minder laaggeschoolden die aanvoeren 
dat hun aanwezigheid thuis noodzakelijk is om te zorgen voor kinderen of afhankelijke personen, 
of die andere redenen van persoonlijke of familiale aard aangeven. 

 
Tabel 13 -Redenen waarom inactieven die niet studeren en evenmin met (brug)pensioen zijn geen werk 
zoeken of er geen willen, 2011 
(in % van het totaal) 
 

 Laaggeschoolden Middengeschoolden Hooggeschoolden Totaal 
Kan wegens ziekte tijdelijk niet werken 36,0 32,6 23,3 33,6 
Zorg voor kinderen of afhankelijke 
personen 

7,8 9,7 11,4 8,8 

Andere redenen van persoonlijke of 
familiale aard  

25,9 29,4 34,0 27,9 

Denkt dat er geen werk is 13,7 10,4 10,2 12,4 
Andere reden (inclusief studies of 
opleiding) 

16,5 17,8 21,0 17,4 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
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3. SOCIAALECONOMISCHE MOBILITEIT EN SCHOLINGSNIVEAU 

 

Samenvatting 

Aan de hand van de gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) kunnen 
transitiegraden op multivariate basis worden berekend, wat betekent dat gelijktijdig rekening 
wordt gehouden met verschillende determinanten.  

Voor de transities van werkloosheid naar werkgelegenheid wordt het vinden van een baan in de 
voornamelijk bepaald door het gewest waar de werkloze woont en diens leeftijd. De derde factor, 
in volgorde van belangrijkheid, is het scholingsniveau. De laaggeschoolden laten met name een 
10 procentpunt lagere transitiegraad optekenen dan de middengeschoolden. 

Een soortgelijke raming werd uitgevoerd voor een lange periode, namelijk van 1998 tot 2011. De 
transities van werkloosheid naar werkgelegenheid vertonen een sterk conjunctuurprofiel. Dit 
kenmerk is minder uitgesproken voor de hooggeschoolden. Het aantal personen dat weer aan de 
slag gaat, ligt systematisch veel lager bij de laaggeschoolden. Voor de drie scholingsgroepen 
wordt eveneens een licht opwaartse trend waargenomen, wat betekent dat de duur van de 
werkloosheidsperiodes gemiddeld afneemt. De professionalisering van de begeleiding van 
werklozen, het toezicht op het zoekgedrag naar werk en regelingen als de dienstencheques 
hebben mogelijkerwijs tot die lichte verbetering op lange termijn bijgedragen. 

Instabiele banen komen in België relatief weinig voor. De stabiliteit van de werkgelegenheid 
neemt gestaag toe volgens de leeftijdscategorie. Zo lopen jongeren een veel grotere kans (3,6 %) 
om binnen het jaar hun baan te verliezen, terwijl dat risico bij de werknemers van 50 jaar en 
ouder die nog aan het werk zijn, slechts 0,9 % bedraagt. Het gewest waar iemand woont, blijkt 
opnieuw een belangrijke determinant: de kans dat de baan wordt beëindigd, is ceteris paribus 
veel groter in Brussel (4,3 %) en in Wallonië (2,6 %) dan in Vlaanderen (1,7 %). Ten slotte is het 
scholingsniveau een sleutelfactor voor de stabiliteit van de werkgelegenheid: ten opzichte van de 
gediplomeerden van het hoger onderwijs, is de kans op een transitie van werk naar werkloosheid 
nagenoeg tweemaal groter voor de middengeschoolden en driemaal groter voor de 
laaggeschoolden. 

Tijdens de periode van 1998 tot 2011 lijkt de stabiliteit van de werkgelegenheid voor 
laaggeschoolden te zijn verslechterd. Dit kan komen doordat meer laaggeschoolden in 
ondernemingen/bedrijfstakken werkten die kwetsbaarder waren of de afgelopen vijftien jaar 
belangrijke herstructureringen ondergingen, en/of doordat laaggeschoolden moeilijker dan 
voorheen stabiele arbeidsovereenkomsten in de wacht slepen, met andere woorden omdat 
uitzendarbeid en tijdelijke arbeidsovereenkomsten in deze bevolkingsgroep sneller zijn 
toegenomen dan voor de andere scholingsniveaus. 

Voor de laaggeschoolden is de kans om van werkgelegenheid naar inactiviteit over te gaan, ook 
veel groter dan voor de andere groepen, zowel voor mannen als voor vrouwen. De 
sociaaldemografische variabelen spelen daarentegen een verschillende rol naargelang van het 
geslacht. Mannen die een partner of personen ten laste hebben, maken minder kans op transitie 
van werkgelegenheid naar inactiviteit. Vrouwen met gezinslast lopen daartegenover meer kans 
inactief te worden, terwijl het al dan niet hebben van een partner voor hen geen 
noemenswaardig effect heeft. Deze recente gegevens tonen aan dat de verantwoordelijkheden 
binnen het gezin in ons land vrij traditioneel verdeeld blijven. 

In het verslag worden tevens de resultaten gehanteerd van de enquête naar de inkomens en de 
levensomstandigheden (SILC), aan de hand waarvan individuen maand na maand kunnen worden 
gevolgd. Kortstondige transities worden dus wel in die enquête opgetekend, in tegenstelling tot in 
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de EAK. Aangezien de leeftijd een cruciale variabele is voor de transities, werd de onderzochte 
groep gehomogeniseerd door deze te beperken tot de 30- tot 44-jarigen. De trajecten werden op 
niet-theoretische wijze onderverdeeld. Zo worden vier soortgelijke clusters van trajecten 
verkregen : 'duurzame inschakeling in de werkgelegenheid', 'precaire baan met afwisseling tussen 
werk, werkloosheid en inactiviteit', 'werkloosheidsdominantie' en 'vervreemding van de 
arbeidsmarkt gedomineerd door inactiviteit'. De eerste cluster (duurzame inschakeling in de 
werkgelegenheid) vertegenwoordigt 56 % van de trajecten voor laaggeschoolden, terwijl hij 
betrekking heeft op meer dan 80 % van de trajecten voor middengeschoolden en meer dan 90 % 
van die voor hooggeschoolden. 

Aan de hand van de administratieve gegevens van de RVA kan voorts een transitiegraad naar 
werk worden berekend voor alle werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
(UVW-WZ). Daaruit blijkt dat 34,2 % van de personen die aldus geregistreerd waren in het tweede 
kwartaal van 2011, (ten minste tijdelijk) een baan hadden tijdens de twaalf daaropvolgende 
maanden. Dat percentage beliep slechts 28,2 % voor de laaggeschoolde werkzoekenden (die 
58,1 % van alle UVW-WZ uitmaken), terwijl het voor de midden- en hooggeschoolden 
respectievelijk 41,6 en 44,8 % was. De kansen van de laaggeschoolde werklozen op uitstroom 
naar werk zijn des te geringer naarmate ze ouder en langer inactief zijn. Binnen de gewesten is de 
uitstroom het laagst in Brussel en Wallonië (respectievelijk 21,2 en 24,3 %); Vlaanderen 
onderscheidt zich door een cijfer van 36,6 %. 

Uit de ad-hocmodule 2009 van de EAK, die handelt over de transitie van jongeren van school naar 
werk, blijkt dat de kans om tijdens de studie een baan uit te oefenen, toeneemt met het hoogst 
bereikte scholingsniveau. Na het beëindigen van het onderwijs had een vierde van de 
laaggeschoolden een eerste baan voor ten minste drie maanden gevonden, nog een vierde had 
momenteel een dergelijke baan, en de helft van hen, ten slotte, had een significante baan 
uitgeoefend die echter beëindigd was. In deze laatste groep had ongeveer een op de twee 
jongeren op het ogenblik van de enquête nog geen werk gevonden. De gemiddelde tijd tussen het 
beëindigen van het onderwijs en de aanvang van de eerste significante baan verschilt weinig 
volgens het scholingsniveau. Voor de banen die binnen de drie jaar na het verlaten van de school 
worden bemachtigd, bedraagt de gemiddelde duur 4,3 maanden voor wie het secundair 
onderwijs niet heeft beëindigd en 3,7 maanden voor de anderen. Indien de periode wordt 
uitgebreid tot vijf jaar na het verlaten van de school, kan worden vastgesteld dat de 
laaggeschoolden gemiddeld 3,3 maanden extra nodig hebben om een baan te vinden (de duur 
wordt opgetrokken door het minder 'gunstige' profiel van deze werkzoekenden), tegen iets 
minder dan twee maanden voor de anderen. 
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3.1. Sociaaleconomische transities op basis van de EAK 

3.1.1. Methodologie 

De analyse van de transities tussen sociaaleconomische statuten voor de bevolking op 
arbeidsleeftijd (werkgelegenheid, werkloosheid en inactiviteit) berust hier op de gegevens van de 
enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Doordat deze in de eerste plaats ontworpen werd voor 
transversale analyses biedt ze niet de mogelijkheid dezelfde personen doorheen de tijd te volgen, 
zoals een longitudinale enquête zou doen16. 

Om de sociaaleconomische mobiliteit over de tijd heen te bestuderen, werd aan de EAK een 
retrospectief element toegevoegd in de vorm van een vraag over de sociaaleconomische toestand 
van de respondent, één jaar vóór de enquête. Bijgevolg kan maximaal één transitie per jaar en per 
persoon worden geregistreerd, zelfs al kunnen in die tijdspanne meerdere transities hebben 
plaatsgevonden. En indien de betrokkene zich na een transitie van minder dan 12 maanden 
opnieuw in dezelfde situatie bevindt als een jaar eerder, wordt geen verandering opgetekend.  

In tegenstelling tot de sociaaleconomische situatie op het ogenblik van de enquête, die wordt 
afgeleid uit verscheidene vragen om te voldoen aan de IAB-criteria, berust de situatie één jaar 
vóór de enquête enkel op de verklaring van de respondenten. Dat laat dus potentieel ruimte voor 
uiteenlopende interpretaties per individu.  

In de onderstaande transitiematrix wordt de bevolking op arbeidsleeftijd in 2010 onderverdeeld 
in drie groepen: werkenden, werkzoekenden en inactieven. Deze drie groepen worden 
afzonderlijk beschouwd door de arbeidsmarktsituatie van elk ervan één jaar later na te gaan17. 
Voor de bevolking van 15 tot 64 jaar als geheel in België zijn de meest persistente 
arbeidsmarktsituaties de werkgelegenheid (95 % van de personen die in 2010 aan het werk 
waren, had in 2011 nog steeds een baan) en de inactiviteit (88 % van de inactieven in 2010 was 
nog steeds inactief in 2011). Van de werklozen had 77 % een jaar later nog geen werk 
(werkloosheid of inactiviteit) en had 23 % een baan gevonden. 

Dezelfde matrix werd opgebouwd voor alle landen van de EU15. Een internationale vergelijking is 
interessant om de orden van grootte vast te stellen voor de transities tussen sociaaleconomische 
statuten en de heterogeniteit tussen de verschillende landen te illustreren. Deze heterogeniteit is 
deels een weerspiegeling van de arbeidsmarktinstituties, onder meer inzake het gebruik van de 
inactiviteit (invaliditeit ...) als alternatief stelsel voor de werkloosheid, de ontwikkeling van mini-
jobs van korte duur die kunnen resulteren in een hogere toegang tot de werkgelegenheid, de 
aanwending van deeltijdarbeid, enz. 

Het aandeel van de personen die in 2011 geen baan meer hadden, terwijl ze een jaar eerder nog 
aan het werk waren, beliep bijna 10 % in Spanje en ongeveer 7 % in Frankrijk, Portugal, Finland en 
Griekenland. Aan het andere uiteinde bevinden zich Nederland, Zweden en Duitsland (met 
ongeveer 4 %). Met zijn gemiddelde uitstroompercentage van 5,1 % behoort België tot de landen 
met een geringe uitstroom uit de werkgelegenheid, waar met andere woorden de 
werkgelegenheid relatief stabiel is. Wanneer een onderscheid wordt gemaakt tussen de twee 
mogelijke statuten (werkloosheid of inactiviteit), blijken vooral de transities naar de werkloosheid 
talrijk te zijn in Spanje, Griekenland en Portugal, terwijl de overgang van werk naar inactiviteit 
vooral domineert in Finland, Oostenrijk en Italië. De indeling van de landen weerspiegelt 
vanzelfsprekend het belang van de conjunctuur voor de transities naar niet-werkgelegenheid. 

  

                                                           
16 Dergelijke veranderingen worden momenteel voor alle landen onderzocht. Voor sommige bestaan reeds 

longitudinale EAK-gegevens, maar niet voor België. 
17 Het jaar 2011 is het meest recente jaar waarvoor microgegevens beschikbaar zijn. 
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Tabel 14 - Verdeling volgens de arbeidsmarktsituatie in 2011 in de landen van de EU151 
(in % van de bevolking op arbeidsleeftijd uitgesplitst naar sociaaleconomisch statuut in 2010) 
 

 Werkenden in 2010 Werklozen in 2010 Inactieven in 2010 
Statuut in 

2011 
werkend werkloos inactief werkend werkloos inactief werkend werkloos inactief 

          
AT  93,9 1,9 3,8 41,8 26,3 31,5 24,3 2,6 72,3 
BE  94,9 2,1 3,0 22,8 33,6 43,6 8,1 4,0 87,9 
DE  95,6 1,8 2,6 27,3 43,6 29,0 17,1 3,4 79,3 
DK  93,5 3,0 3,5 41,9 32,7 25,2 23,7 9,2 66,9 
ES  90,3 6,7 3,0 24,3 61,4 14,3 8,0 8,2 83,8 
FI  92,9 2,3 4,7 32,8 30,8 35,6 27,1 6,9 64,6 
FR  92,6 3,2 4,2 33,5 42,1 24,4 9,9 4,4 85,7 
GR  93,2 4,8 2,1 11,6 77,9 10,5 1,8 4,7 93,5 
IT  94,9 1,9 3,2 25,1 29,0 45,8 4,5 2,8 92,7 
LU  94,9 2,0 3,1 47,5 33,6 19,0 11,3 3,5 85,2 
NL  95,5 1,7 2,7 49,9 22,7 27,4 42,7 4,3 53,0 
PT  92,7 4,8 2,5 27,4 47,2 25,5 5,4 6,0 88,5 
SE  95,9 1,6 2,5 47,2 33,9 18,9 29,0 10,3 60,7 
UK  94,1 2,9 3,0 38,8 48,9 12,2 15,8 7,8 76,4 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens). 
1 Geen gegevens voor Ierland. 
 

 

Dit overzicht van de stromen op de arbeidsmarkt wordt hierna aangevuld met een onderzoek 
naar de uitstroom uit de werkloosheid en de inactiviteit. 

Van de personen die in 2010 werkzoekend waren, had in 2011 50 % een baan in Nederland, tegen 
47 % in Zweden en 41 % in Denemarken. Aan het andere uiteinde bedroegen die percentages 
24 % in Spanje, 23 % in België en 12 % in Griekenland. Het gemiddelde percentage voor de 
transitie van werkloosheid naar werk is dus laag in België, wat impliceert dat de 
werkloosheidsduur er langer is dan in de meeste Europese landen. 

Voor de personen die zich in 2010 inactief noemden en die in 2011 een baan hadden, bedroeg dat 
transitiepercentage 24 % in Denemarken en Oostenrijk, 27 % in Finland en 29 % in Zweden. 
Nederland onderscheidt zich nog sterker met een percentage van bijna 43 %. Dat aandeel 
bereikte nog 16% in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. Tot het andere uiterste behoren 
Portugal, waar 5,4 % van de inactieven in 2010 een jaar later werk had, Italië met 4,5 % en 
Griekenland met amper 1,5 %. De toegang tot werk vanuit inactiviteit was, met 8%, eveneens 
matig in België.  

Er zij aan herinnerd dat de verdeling van de personen volgens hun sociaaleconomisch statuut op 
het ogenblik van de enquête (hier in 2011) niet gebaseerd is op het soort uitkering dat de 
betrokkene ontvangt. Zo zal in België iemand die een leefloon ontvangt, maar beschikbaar blijft 
voor de arbeidsmarkt en actief een baan zoekt, geregistreerd worden als werkzoekende en niet 
als inactieve persoon. De uiteenlopende transities naar werk vanuit werkloosheid of inactiviteit 
kunnen dus niet enkel worden toegeschreven aan verschillen tussen stelsels van sociale 
voorzieningen. 

In de volgende paragrafen wordt overgegaan tot een multivariate analyse van de transities tussen 
sociaaleconomische situaties. Daartoe wordt een model met kwalitatieve variabele gebruikt, dat 
is een statistisch model dat de waarschijnlijkheidsverdeling van de discrete afhankelijke variabele 
specificeert als een functie van onafhankelijke variabelen.  
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Om een model met een kwalitatieve variabele te schatten, worden impliciet de procentuele 
aandelen gebruikt van de personen in een gegeven situatie (bijvoorbeeld de personen met een 
baan in 2011 die zich het voorgaande jaar nog werkloos noemden). Intuïtief kan worden gesteld 
dat die percentages kunnen worden beschouwd als ramingen van de relatieve frequentie van de 
transities die wij willen bestuderen (bv. de overgang van werkloosheid naar werkgelegenheid 
tussen 2010 en 2011), en dat die kansenramingen18 vervolgens kunnen worden gekoppeld aan 
een aantal onafhankelijke variabelen zoals het geslacht, het scholingsniveau, de leeftijd, de 
nationaliteit, het gewest, of de gezinstoestand. Zodoende kan een multivariate analyse worden 
uitgevoerd, die het mogelijk maakt het effect van een kenmerk op de waarschijnlijkheid van een 
transitie te meten, door te controleren voor de invloed van alle andere in het model opgenomen 
kenmerken, op analoge wijze als in een analyse aan de hand van een klassieke lineaire regressie. 

 

3.1.2. De transities van werkloosheid naar werkgelegenheid 

De transities van werkloosheid naar werk zijn vrij gering in België. Volgens het empirisch model op 
basis van de ongewogen gegevens van 2011 zou 57 % van de werklozen uit de referentiegroep19 
het volgende jaar opnieuw een baan vinden. Vrouwen hebben een ietwat geringere kans om 
vanuit werkloosheid een baan te vinden. Evenzo hebben personen met een partner betere kansen 
om vanuit de werkloosheid aan de slag te gaan (66 %). De nationaliteit heeft statistisch geen 
significante invloed20. 

  

                                                           
18 De schattingen gebeuren hierna met een logit-specificatie op de ongewogen gegevens, dat wil zeggen dat geen 

rekening wordt gehouden met de berekende kalibratiecoëfficiënten om de resultaten van de enquêtes te 
extrapoleren naar het geheel van de populatie. 

19 Man, middengeschoold, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar, Belg, alleenstaande, niemand ten 
laste. 

20 De verschillen volgens nationaliteit tonen aan dat de EU-staatsburgers vlotter opnieuw een baan vonden ten 
opzichte van de Belgen en dat de niet-Europeanen het moeilijker hadden om opnieuw aan de slag te kunnen.   
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Tabel 15 - Schattingen betreffende de transitie van werkloosheid naar werkgelegenheid, 2011 
 
 

 
Coëfficiënt Standaardafwijking Significantie 

Berekende 
kans 

     
Referentie1 0,27670 0,13400 ** 56,9 
Vrouwen -0,19290 0,09140 ** 52,1 
Laaggeschoolden -0,43720 0,10030 **** 46,0 
Hooggeschoolden 0,05140 0,12310   58,1 
Brussel -1,29930 0,12770 **** 26,5 
Wallonië -0,74500 0,10060 **** 38,5 
20 tot 24 jaar 0,54730 0,13560 **** 69,5 
25 tot 34 jaar 0,33880 0,10900 *** 64,9 
50 tot 64 jaar -0,93090 0,14750 **** 34,2 
Overige EU-staatsburgers 0,13730 0,15480   60,2 
Niet-EU-staatsburgers -0,09170 0,17790   54,6 
Nationaliteit onbekend 0,08300 0,63850   58,9 
Partner 0,38630 0,10630 *** 66,0 
Personen ten laste -0,05420 0,10040   55,5 
     
Pseudo R² 13,9%    
     

 

 
Bron: EC (EAK, ongewogen microgegevens). 
1 Referentiegroep: man, middengeschoold, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar, Belg, 

alleenstaande, niemand ten laste. 
2 ****= statistisch significant op 0,1 %,*** = statistisch significant op 1 %, ** = statistisch significant op 5 % en  
 *= statistisch significant op 10 %. 
 

 

Het gewest waar de betrokkene woont, heeft, bovenop de door het model gecontroleerde 
effecten (nationaliteit, enz.), een zeer belangrijke invloed: tussen 2010 en 2011 lag de kans voor 
werkzoekenden om een nieuwe baan te vinden bijna 30 % (20 procentpunt) lager in Wallonië dan 
in Vlaanderen, waar die kans meer dan het dubbele bedroeg van die in Brussel.  

De leeftijd is een tweede sleutelfactor. De kans op het vinden van een baan beliep nog slechts 
34 % voor de groep werkzoekenden tussen 50 en 64 jaar. De werkloosheidsduur van de 
vijftigplussers is dus bijzonder lang, zelfs al is die groep vrij beperkt in aantal. 

De derde factor in volgorde van belangrijkheid is het scholingsniveau. Volgens de gegevens van 
2011 is de uitstroom uit werkloosheid naar werk vergelijkbaar voor de midden- en 
hooggeschoolden. Vooral de laaggeschoolden onderscheiden zich: voor iemand die, met 
uitzondering van het scholingsniveau, volledig overeenstemt met de referentiepersoon beliep de 
kans 46 % (dat is 10 procentpunt minder). 

Een soortgelijke schatting werd uitgevoerd door de resultaten van de enquêtes voor de periode 
1998 tot 2011 samen te voegen21. De gebruikte specificatie is ongeveer dezelfde, op het feit na 
dat de nationaliteitsgroepen niet werden geverifieerd, gelet op de opeenvolgende uitbreidingen 
van de EU in die periode. De steekproef werd in drie delen onderverdeeld op basis van het 
scholingsniveau en de ramingen werden afzonderlijk uitgevoerd. Zo kan worden nagegaan of de 
invloed van het scholingsniveau over de tijd heen is veranderd. 

                                                           
21 De enquête naar de arbeidskrachten is sinds 1983 beschikbaar voor België. Er werden echter verscheidene grote 

veranderingen in aangebracht. Tot 1998 werd de enquête slechts gedurende één kwartaal gehouden, terwijl ze 
vanaf 1999 doorlopend werd. 
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De transities van werkloosheid naar werk blijken een uitgesproken conjunctuurprofiel te 
vertonen: de reeks is cyclisch. Dit kenmerk is minder uitgesproken voor de hooggeschoolden. De 
kans op een baan ligt aanzienlijk lager bij de laaggeschoolden.

Voor de drie groepen wordt ook een licht opwaartse trend waargenomen, die wijst op een daling 
van de gemiddelde duur van de werkloosheidsperiodes. De betere controle van het zoekgedrag 
naar werk vanaf medio 2004, de grotere professionalisering van de begeleiding en de uitbouw van 
de dienstenchequesregeling hebben tot deze ontwikkeling kunnen bijdragen.

Aangezien de schattingen los van elkaar voor de drie scholingsniveaus werden uitgevoerd, kunnen 
de effecten van de andere variabelen eveneens worden vergeleken. Zo speelt het feit een partner 
te hebben in het gezin in dezelfde (positieve) mate mee in de 
negatieve effecten op de transitiekansen in Brussel en Wallonië transversaal aanwezig. Dit effect 
is evenwel geringer voor de hooggeschoolden. De coëfficiënten voor de leeftijdscategorie wijzen 
op een krachtig effect: voor de e
49 jaar) zijn er grote verschillen inzake de transitie naar werk naargelang het scholingsniveau. 
Voor de vijftigplussers, daarentegen, ligt het coëfficiënt in de drie groepen zeer dicht 
transitie is veel moeilijker voor deze werkzoekenden, ongeacht hun oorspronkelijke studieniveau. 
Over deze langere periode heeft het geslacht in het algemeen geen significant effect. Er is zelfs 
een positief effect vast te stellen voor de vr
andere woorden, over de periode 1998 tot 2011 hebben de laaggeschoolde vrouwen enigszins 
gemakkelijker opnieuw een baan gevonden dan hun mannelijke tegenhangers. Het succes van de 
dienstencheques heeft hier waarschijnlijk toe bijgedragen.

 
Grafiek 16 - Transities van werkloosheid naar werkgelegenheid: tijdsverloop
(in %, ramingen per scholingsniveau)
 

 
Bron: EC (EAK, ongewogen microgegevens).
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3.1.3. Uitstroom uit de werkgelegenheid  

Gemiddeld is de werkgelegenheid in België relatief stabiel. De analyse van de transities maakt het 
mogelijk de belangrijke factoren van de uitstroom uit werk aan te duiden (concreet vooral, bij de 
uitstroom naar werkloosheid, door de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en door ontslagen 
en, bij de uitstroom naar inactiviteit, door arbeidsmarktuittredingen om familiale en sociale 
redenen, studies, ziekte en pensionering). 

 

3.1.3.1. De uitstroom naar werkloosheid 

In België zijn er relatief weinig instabiele banen of banen van korte duur: voor de referentiegroep 
beliep de transitiekans 1,7 %. De gegevens wijzen echter op belangrijke verschillen. De stabiliteit 
van de werkgelegenheid neemt stelselmatig toe volgens de leeftijdscategorie: jongeren hebben 
een veel grotere kans (3,6 %) om binnen het jaar hun baan te verliezen, terwijl die kans bij de 
vijftigplussers die nog aan het werk zijn slechts 0,9 % bedraagt. 

Ook de nationaliteit heeft een significant effect op de overgang van werk naar werkloosheid: 
niet-EU-staatsburgers vullen over het algemeen minder stabiele banen in, terwijl het verschil 
tussen de Belgen en de overige EU-onderdanen kleiner is, in het voordeel van de 
eerstgenoemden.  

Bij deze vorm van transitie is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Daarentegen lopen 
personen met een partner minder kans dat hun baan wordt beëindigd. 

De banen zouden instabieler zijn in de bouwnijverheid en in de marktdiensten dan in de 
verwerkende nijverheid, terwijl ze stabieler zijn in de niet-marktdiensten in de ruime zin (met 
inbegrip van het onderwijs en de overheidsdiensten). Deze coëfficiënten per bedrijfstak worden 
evenwel met een grote onnauwkeurigheid geraamd. 

Het gewest waar men woont komt opnieuw naar voren als een belangrijke determinant: de 
kansen dat de baan wordt beëindigd zijn ceteris paribus veel groter voor de inwoners van Brussel 
(4,3 %) en van Wallonië (2,6 %) dan voor die van Vlaanderen. 

Tot slot is het scholingsniveau een sleutelfactor voor de stabiliteit van de werkgelegenheid: ten 
opzichte van de gediplomeerden van het hoger onderwijs is de kans op een transitie van 
werkgelegenheid naar werkloosheid bijna tweemaal hoger voor de middengeschoolden en 
driemaal hoger voor de laaggeschoolden.  
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Tabel 16 - Schattingen betreffende de transitie van werkgelegenheid naar werkloosheid, 2011 
 

 
Coëfficiënt Standaardafwijking Significantie 

Berekende 
kans 

     
Referentie1 -4,06360 0,13070 **** 1,7 
Vrouwen 0,03370 0,08040   1,7 
Laaggeschoolden 0,65310 0,08590 **** 3,2 
Hooggeschoolden -0,54990 0,09550 **** 1,0 
Brussel 0,96850 0,10500 **** 4,3 
Wallonië 0,42650 0,08280 **** 2,6 
20 tot 24 jaar 0,76950 0,12340 **** 3,6 
25 tot 34 jaar 0,46480 0,08660 **** 2,7 
50 tot 64 jaar -0,63960 0,12210 **** 0,9 
Overige EU-staatsburgers 0,20820 0,12530 * 2,1 
Niet-EU-staatsburgers 1,15500 0,14740 **** 5,2 
Nationaliteit onbekend 0,98820 0,78090   4,4 
Partner -0,67330 0,08320 **** 0,9 
Personen ten laste 0,03030 0,08000   1,7 
Bouwnijverheid 0,16580 0,14810   2,0 
Marktdiensten 0,14690 0,11120   2,0 
Niet-marktdiensten -0,16110 0,12530   1,4 
Overige bedrijfstakken 0,07920 0,25030   1,8 
     
Pseudo R² 9,4%    
     

 

 
Bron: EC (EAK, ongewogen microgegevens). 
1 Referentiegroep: man, middengeschoold, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar, Belg, 

alleenstaande, niemand ten laste, verwerkende nijverheid. 
2 ****= statistisch significant op 0,1 %,*** = statistisch significant op 1 %, ** = statistisch significant op 5 % en 
 *= statistisch significant op 10 %. 
 

 
Op het geheel van de gegevens van de enquêtes naar de arbeidskrachten voor de periode 1998 
tot 2011 werd een soortgelijk model geschat inzake de transitie van werk naar werkloosheid. De 
ramingen werden afzonderlijk uitgevoerd voor de drie scholingsniveaus. 

Wij bespreken eerst de coëfficiënten van de tijdsvariabelen (jaren). De transitie naar werkloosheid 
is een cyclisch verschijnsel, vooral voor de laag- en de middengeschoolden. Voor de 
hooggeschoolden houdt het verlies en de beëindiging van hun baan minder verband met de 
economische conjunctuur. In termen van niveau is de transitie van werk naar werkloosheid veel 
groter bij de laaggeschoolden en veel kleiner bij de hooggeschoolden. Deze niveauverschillen op 
basis van de scholing zijn de laatste tien jaar systematisch.  

De drie groepen laten een licht opwaartse trend optekenen, maar de helling is meer uitgesproken 
voor de groep van de laaggeschoolden. Met andere woorden, over de beschouwde periode lijkt 
de stabiliteit van de werkgelegenheid van laaggeschoolden verslechterd te zijn. Dit kan toe te 
schrijven zijn aan het feit dat er meer laaggeschoolden aan het werk waren in meer kwetsbare 
ondernemingen / bedrijfstakken of in ondernemingen / bedrijfstakken die de afgelopen vijftien 
jaar aanzienlijke herstructureringen ondergingen, en/of aan het feit dat laaggeschoolden meer 
problemen dan vroeger ervaren om toegang te krijgen tot stabiele contracten (contracten van 
onbepaalde duur,...), met andere woorden, aan het feit dat het aandeel van uitzendarbeid en 
tijdelijke arbeidsovereenkomsten sneller is toegenomen bij de laaggeschoolden dan bij de andere 
groepen van werkenden.  



 
Grafiek 17 - Transities van werkgelegenheid naar werkloosheid: tijdsverloop
(in %, ramingen per scholingsniveau)

 
Bron: EC (EAK, ongewogen microgegevens).
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In de drie schattingen kan ook het effect van de andere onafhankelijke variabelen worden 
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als bij de 35- tot 49-jarigen) en bij de vrouwen is die kans 3,7 %. Zoals verwacht vertonen de 
jongste leeftijdscategorieën (20 tot 24 jaar en 25 tot 34 jaar) bij de mannen statistisch geen 
verschillen met de referentiecategorie, terwijl de jonge vrouwen uit die twee leeftijdsgroepen, 
met respectievelijk 4,5 % en 3,0 %, meer kansen maken om de arbeidsmarkt te verlaten om 
redenen die grotendeels verband houden met het moederschap en de opvoeding van jonge 
kinderen.  

 
Tabel 17 - Schattingen betreffende de transitie van werkgelegenheid naar inactiviteit, 2011 
 

 Mannen Vrouwen 
 

Coëfficiënt Significantie 
Berekende 

kans 
Coëfficiënt Significantie 

Berekende 
kans 

       
Referentie1 -4,21740 **** 1,5 -4,28260 **** 1,4 
Laaggeschoolden 0,56430 **** 2,5 0,41950 **** 2,1 
Hooggeschoolden -0,36890 *** 1,0 -0,53760 **** 0,8 
Brussel 0,25500  1,9 0,22310  1,7 
Wallonië 0,28810 *** 1,9 0,39480 **** 2,0 
20 tot 24 jaar 0,35530  2,1 1,21610 **** 4,5 
25 tot 34 jaar -0,17300  1,2 0,80370 **** 3,0 
50 tot 64 jaar 1,41400 **** 5,7 1,03250 **** 3,7 
Overige EU-
staatsburgers 0,07310  

1,6 
0,03640 

 
1,4 

Niet-EU-staatsburgers 1,43890 **** 5,8 1,37640 **** 5,2 
Nationaliteit 
onbekend   

 
1,05880 

 
3,8 

Partner -0,29670 **** 1,1 0,08320  1,5 
Personen ten laste -0,41660 *** 1,0 0,51870 **** 2,3 
Bouwnijverheid 0,02280  1,5 0,11560  1,5 
Marktdiensten -0,04390  1,4 0,14210  1,6 
Niet-marktdiensten -0,05450  1,4 -0,08780  1,2 
Overige bedrijfstakken 0,31880  2,0 1,00820 **** 3,6 
       
Pseudo R² 10,1%   6,8%   
       

 

 
Bron: EC (EAK, ongewogen microgegevens). 
1 Referentiegroep: man/vrouw, middengeschoold, woonachtig in Vlaanderen, leeftijd van 35 tot 49 jaar, Belg, 

alleenstaande, niemand ten laste, verwerkende nijverheid. 
2 ****= statistisch significant op 0,1 %,*** = statistisch significant op 1 %, ** = statistisch significant op 5 % en 
 *= statistisch significant op 10 %. 
 

De demografische variabelen hebben een andere impact voor de beide groepen. Het feit dat men 
een partner of personen ten laste heeft, doet bij de mannen de kans om van werk over te gaan 
naar inactiviteit afnemen, terwijl de gezinslast die kans verhoogt bij de vrouwen; het feit een 
partner te hebben heeft bij vrouwen geen significant effect. Deze gegevens van 2011 wijzen er 
derhalve op dat de verantwoordelijkheden binnen het gezin vrij traditioneel verdeeld blijven.  

Tot slot heeft het scholingsniveau een soortgelijk effect voor de beide geslachten. 
Laaggeschoolden hebben een grotere kans om van werkgelegenheid over te gaan naar inactiviteit 
(2,5 % bij de mannen en 2,1 % bij de vrouwen) dan de hooggeschoolden (met een kans van 1 % bij 
de mannen en van 0,8 % bij de vrouwen). 
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3.2. Transities op de arbeidsmarkt aan de hand van de SILC-enquêtes 

3.2.1. De SILC-gegevens 

Dankzij de ervaring opgedaan met het European Community Household Panel (ECHP) heeft 
Eurostat in 2004 een reeks geharmoniseerde nationale vragenlijsten uitgewerkt, onder de 
gemeenschappelijke noemer European Union Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC). 
De enquête heeft betrekking op het meten van het inkomen en op de evaluatie van de 
levensomstandigheden van de personen die in een gewoon gezin wonen (personen die in 
gemeenschap wonen worden derhalve buiten beschouwing gelaten). Het betreft een jaarlijkse 
enquête, die gericht is op zowel personen als huishoudens. Alle volwassenen (van 16 jaar of 
ouder) die zijn opgenomen in de steekproef, dienen een vragenlijst te beantwoorden over hun 
inkomen, hun beroepssituatie, maar ook over hun huisvesting en gezondheid. 

In tegenstelling tot het ECHP, dat een 'zuiver' panel was waarbij dezelfde respondenten elk jaar 
opnieuw werden bevraagd, zodat een representatief geheel werd gevormd waardoor hun traject 
als individu evenals dat van hun familie kon worden gevolgd, heeft SILC een roterende strategie 
aangenomen, waarbij een vierde van de steekproef jaarlijks wordt vernieuwd, zodat de personen 
er worden gevolgd gedurende een periode van hoogstens vier jaar. 

In België bevraagt SILC ongeveer 6 000 huishoudens.  

 

3.2.2. De loopbaantrajecten 

De SILC-enquêtes bevatten een overzichtskalender waarop de persoon voor iedere maand, 
volgens een bepaalde nomenclatuur22 van elkaar onderling uitsluitende situaties, zijn 
arbeidsmarktsituatie aangeeft. De kalender wordt ingevuld voor de 12 maanden die 
overeenstemmen met het referentiejaar waarop de door SILC verzamelde inkomensgegevens 
betrekking hebben. Zo bevraagt de vragenlijst 2010 de personen over de verschillende in 2009 
ontvangen inkomens23. Zodoende kan het traject van de gevolgde persoon maand na maand 
worden beschreven. Hoe fijner de nomenclatuur, hoe meer het parcours in zijn rijkdom en 
complexiteit wordt weergegeven, maar ook hoe moeilijker de gegevens te verwerken zijn. 

De nomenclatuur van de kalender is gehercodeerd in drie situaties: werkgelegenheid, 
werkloosheid en inactiviteit. Op basis van de informatie over de maandelijkse situaties kan een 
chronogram worden gemaakt dat de situatieveranderingen over een bepaald aantal maanden 
weergeeft. Aangezien in de schattingen op basis van de EAK-gegevens het belang van de leeftijd 
werd aangetoond voor de transities, werden hier, met het oog op een zo groot mogelijke 
homogeniteit, enkel de respondenten van 30 tot 44 jaar geselecteerd.  

De steekproef werd eveneens beperkt door op te leggen dat de personen gedurende 24 
opeenvolgende maanden geobserveerd zouden worden. Zodoende wordt een ongewogen 
steekproef van 728 personen verkregen. Wanneer deze steekproef opgesplitst wordt naar 
scholingsniveau, worden drie groepen van respectievelijk 140 laaggeschoolden, 

                                                           
22 Negen situaties worden in aanmerking genomen: (1) loontrekkende (voltijds), (2) loontrekkende (deeltijds), 

(3) zelfstandige (voltijds), (4) zelfstandige (deeltijds), (5) werkloze, (6) gepensioneerde, (7) student, (8) andere 
inactieve, (9) militaire dienst. 

23  Sommige variabelen hebben betrekking op het jaar van de vragenlijst (situatie op de arbeidsmarkt, kenmerk van de 
werkgever, gezondheidstoestand,...) en andere hebben betrekking op het voorgaande jaar (met name de inkomens 
en de maandelijkse kalender). Deze gegevens worden opnieuw gehanteerd om een maandloon te schatten in 
hoofdstuk 6.  



138. 

278 middengeschoolden en 310 hooggeschoolden verkregen. De chronogrammen24 worden in de 
volgende grafiek weergegeven.  

Zodoende wordt een beeld verkregen van de trajecten volgens het scholingsniveau. Het aandeel 
van maanden waarin men een baan heeft, is zeer verschillend in de drie groepen: terwijl het voor 
de laaggeschoolden 64 % bedraagt, bereikt het voor de middengeschoolden 83 % en 91 % voor de 
hooggeschoolden. In de trajecten van de laaggeschoolden zijn veel meer periodes van 
werkloosheid en inactiviteit terug te vinden (13 % in werkloosheid, 23 % in inactiviteit) dan bij de 
midden- en hooggeschoolden (waar deze percentages respectievelijk 8 en 9 % bedragen voor 
eerstgenoemden en 3 en 6 % voor laatstgenoemden). Deze maatstaven benaderen de traditionele 
werkgelegenheids-, werkloosheids- en inactiviteitsratio's, maar hier wordt bovendien rekening 
gehouden met de tijdsduur die gedurende de 24 beschouwde maanden in die situaties werd 
doorgebracht, terwijl de werkgelegenheids- of werkloosheidsgraden momentopnames zijn van de 
situatie op een gegeven ogenblik. 

Er zijn twee grote groepen van kwantitatieve trajectanalyses: de econometrische modelleringen 
en de typologische constructies. De econometrische benadering richt zich op één aspect van het 
traject (de duur van de eerste werkloosheidsperiode, van de eerste tewerkstelling, de transities, 
enz.) en tracht de verbanden tussen die variabele en de geselecteerde verklarende variabelen te 
modelleren. De typologische benadering beoogt in eerste instantie het traject zelf in zijn geheel te 
stileren, zonder verwijzing naar de verklarende variabelen. 

Deze typologische trajectbenadering wordt vooral gehanteerd voor de beschrijving van de 
schoolverlaters, want dit ogenblik van intrede op de arbeidsmarkt vormt een "natuurlijke" 
oorsprong van de tijdslijn25. De activiteit van laaggeschoolden gedurende twee of drie jaar volgen 
is willekeuriger. Wij hebben deze heterogeniteit gereduceerd door ons te beperken tot de 30- tot 
44-jarigen, de groep die overeenstemt met de meest actieve leeftijdscategorieën van de 
bevolking. 

De benadering wordt als volgt uitgevoerd. In een eerste fase worden de trajecten ingedeeld in 
N klassen, teneinde de meest vergelijkbare trajecten te bundelen. Voor deze "clustering" kunnen 
verschillende methodes worden gehanteerd, maar de gebruikelijke methodes houden geen 
rekening met het sequentiële aspect van de periodes, wat een aanzienlijk nadeel is26.   

De SILC-gegevens werden in trajecten ingedeeld met behulp van een klassieke clusteringmethode 
(Brzinsky-Fay, 2007), aan de hand van drie kenmerken van de trajecten: het totale aandeel van 
elke situatie in het afgelegde traject, het aantal per individu geregistreerde transities en de 
beginsituatie.  

  

                                                           
24  In het linkerdeel van de grafiek worden de personen gewoon volgens hun identificatienummer gerangschikt. 
25  Voor een typologie van de schoolverlaters verwijzen wij de lezer naar het HRW-verslag 2009 over de jongeren en 

naar sectie 3.4 van dit verslag. 
26  De methode van de optimale matching zou dit euvel idealiter kunnen verhelpen.   
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Grafiek 18 - Twee jaar van het beroepsleven in de SILC-steekproef naar scholingsniveau, België1 

(personen van 30 tot 44 jaar, gevolgd van januari 2008 tot december 2009) 
 

 
 
Bron: Eurostat (SILC). 
1 Elke lijn geeft het traject van één persoon weer. Elk vierkantje geeft een maand weer. Iedereen werd gedurende 

24 maanden gevolgd. Een grijs (groen) vierkantje betekent 'aan het werk', een lichtgrijs (geel) staat voor werkloos, 
zwart (rood) voor inactiviteit. De gegevens zijn niet gewogen. 

 

 

Op basis van deze trajectkenmerken konden vier grote groepen inzake 
beroepsinschakelingsparcours tijdens de loopbaan worden bepaald: 

Groep 1: duurzame inschakeling in de werkgelegenheid (van de 140 laaggeschoolden bevindt 
56 % zich in deze groep);  

Groep 2: precaire werkgelegenheid met alternerend werkgelegenheid, werkloosheid en 
inactiviteit (12 % van de laaggeschoolden);  
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Groep 3: traject gedomineerd door werkloosheid (14 % van de laaggeschoolden): de twee jaren 
van het beroepsleven worden grotendeels gedomineerd door werkloosheid, onderbroken door 
korte periodes van werkgelegenheid; 

Groep 4: traject van vervreemding van de arbeidsmarkt: overwegend gedomineerd door 
inactiviteit (17 % van de laaggeschoolden). 

Er kan worden gepoogd persoonlijke kenmerken aan elk type parcours te relateren. Daartoe 
worden contingentietabellen opgesteld die voor de diverse categorieën van een bepaalde 
eigenschap aantonen of de distributie van de verschillende parcoursgroepen vergelijkbaar is.  

Uit een analyse van de drie mogelijke scholingsniveaus blijkt dat de distributie van de vier 
groepen inzake beroepsparcours in de drie scholingsniveaus niet gelijk is. Hoe hoger de scholing, 
hoe geringer het belang van de groepen 'Dominantie van werkloosheid' en 'Vervreemding van de 
arbeidsmarkt', alsook, zij het in mindere mate, van de groep 'precaire werkgelegenheid'. 
 
De woonplaats oefent eveneens een invloed uit op de verdeling van de soorten trajecten: het 
parcours waar de werkgelegenheid overwegend is, vertegenwoordigt 88 % van de gevallen in 
Vlaanderen, tegen 74 % in Wallonië en 62 % in Brussel. 
 
De gezinssituatie of het type van huishouden lijkt ook invloed te hebben. Hier wordt een 
onderscheid gemaakt tussen twee types van gezinnen: samenwonend of alleenstaand, waarbij 
beide gevallen al dan niet met gezinslast gepaard kunnen gaan (in het geval van een 
alleenstaande met gezinslast spreekt men van een 'eenoudergezin'). Alleenstaanden blijken meer 
ongunstige parcoursen te vertonen, met name die waar 'werkloosheid' en 'vervreemding' 
overwegend zijn in de twee beschouwde jaren. Sociologische studies (Poulet-Coulibando, 2000) 
tonen aan dat laaggeschoolden meer dan gemiddeld atypische gezinsvormen kennen: ze zijn met 
name soms afkomstig uit zeer grote gezinnen. Of er broers en zusters zijn lijkt ook een rol te 
spelen: de oudste en jongste kinderen lijken gemiddeld beter af te zijn dan de andere kinderen. 
Ten slotte suggereert de auteur dat de situatie van de ouders inzake werkgelegenheid bepalend is 
voor het risico dat de kinderen lopen op voortijdige schoolverlating: het werk van een van de 
ouders (of indien een ouder gepensioneerd is), vermindert de risico's inzake vroegtijdig 
schoolverlaten aanzienlijk. Evenzo vergroot het feit dat de ouders geen diploma's hebben (situatie 
die door de sociologen 'geen schoolcultuur in het gezin' wordt genoemd) het risico dat de jongere 
ongeschoold blijft, wat bevestigt dat het falen op school ook een 'intergenerationeel' aspect 
vertoont.  
 
Bij de ongeschoolde jongeren kan er een tendens bestaan om uit de arbeidsmarkt te treden en 
inactief te worden, want ze denken dat er voor hen geen plaats is op de arbeidsmarkt. Sommigen 
geven er de voorkeur aan thuis te blijven, zoals sommige jonge vrouwen: zo zou 'moeder zijn' na 
een mislukte schooltijd niet enkel een middel zijn om een hoger leefloon te verkrijgen, maar 
vooral om de identiteit te verrijken. 
 
Gemiddeld komen laaggeschoolden uit minder gunstige sociaaleconomische milieus dan de 
gemiddelde bevolking. Aan de hand van de SILC kunnen de personen worden onderverdeeld in zij 
die verklaren 'moeilijk rond te komen' en zij die financieel geen problemen hebben. Die vraag 
dient om de subjectieve armoede te vatten. Er wordt geconstateerd dat bij de personen die zich 
arm voelen de beroepstrajecten veel meer precair zijn en gekenmerkt door werkloosheid of 
vervreemding van de arbeidsmarkt. Die situatie kan uiteraard het gevolg zijn van het 
beroepsparcours en niet andersom; een correlatie geeft immers de richting van het causaal 
verband niet aan. 
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De SILC bevat twee vragen over gezondheid (afgezien van een handicap). Amper 30 % van de 
personen die verklaren gezondheidsproblemen te hebben, bevinden zich in een stabiel 
werkgelegenheidstraject, terwijl dat parcours de norm is (81 %) voor de personen die verklaren in 
goede gezondheid te verkeren. Van de personen die verklaren in slechte gezondheid te verkeren 
volgen er ook veel meer de vervreemdings-, werkloosheids- en precaire 
werkgelegenheidstrajecten. Zoals voor de variabele armoede, geeft de correlatie het causaal 
verband niet weer, maar slechte gezondheid en lage scholing zijn in een aantal gevallen 
gerelateerd. 
 
Een handicap wordt in de SILC-vragenlijst gevat door een vraag naar belangrijke beperkingen 
(zonder onderscheid tussen lichamelijk of geestelijk) voor het uitoefenen van een activiteit. De 
gehandicapten zijn in nagenoeg dezelfde mate aanwezig in de clusters 'vervreemding' en 'stabiele 
werkgelegenheid'. De door een overwegende werkloosheid gekenmerkte trajecten zijn ook 
driemaal talrijker dan voor de personen die bij hun activiteiten geen ernstige beperkingen 
ondervinden. 
 
 
Tabel 18 - Contingentietabellen voor de vier trajectgroepen1 
(in %, de waarden voor elke onafhankelijke variabele zijn exhaustief) 
 

 Duurzame 
inschakeling 
(Groep 1) 

Precaire 
werkgelegen-
heid 
(Groep 2) 

Dominantie 
van 
werkloosheid 
(Groep 3) 

Vervreemding 
van de 
arbeidsmarkt 
(Groep 4) 

Totaal 79,1 7,3 5,6 8,0 
 
Laaggeschoold 56,4 12,1 14,3 17,1 
Middengeschoold 79,1 7,2 5,8 7,9 
Hooggeschoold 89,4 5,2 1,6 3,9 
 
Brussel 61,9 10,3 13,4 14,4 
Vlaanderen 87,1 6,0 2,9 3,9 
Wallonië 73,6 8,0 6,8 11,6 
 
Samenwonend 82,2 7,2 3,7 7,0 
Alleenstaand 70,1 7,6 11,4 10,9 
 
Geen problemen om rond te komen 88,7 4,9 2,4 4,0 
Subjectieve armoede 63,4 11,0 11,0 14,7 
 
Goede gezondheid (opgegeven) 81,0 7,0 5,0 7,0 
Geen goede gezondheid 

(opgegeven) 
29,6 14,8 22,2 33,3 

 
Geen ernstige beperking  80,7 7,3 5,3 6,7 
Handicap 39,3 7,1 14,3 39,3 

 

 
Bron: Eurostat (SILC). 
1 De gegevens zijn niet gewogen. 
 
 

Vervolgens werd een econometrisch model geschat dat de bijzondere aard van de te verklaren 
variabele (die kwalitatief is, discreet en niet-geordend; het betreft immers de trajectgroepen, 
waarvan het aantal waarden beperkt is (hier 4 'types') en niet-geordend (type '1' is niet meer 
waard dan type '4')) in acht neemt.  
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Die multinomiale logit wordt veeleer gebruikt als een discriminerend analyse-instrument, 
teneinde de distinctieve kenmerken van elk type beroepsparcours aan het licht te brengen. Is het 
geringe scholingsniveau van het individu bijvoorbeeld wel degelijk een discriminerende factor die 
bepaalt dat hij een parcourstype kent zonder stabiele werkgelegenheid, d.w.z. blijven ze 
ondervertegenwoordigd wanneer de effectieve verschillen inzake geslacht, woonplaats, 
opgegeven gezondheid, subjectieve armoede, enz. in aanmerking worden genomen? 

De resultaten tonen aan dat het scholingsniveau van cruciaal belang is om het type 
beroepsparcours te bepalen. De meeste andere variabelen die in de contingentietabellen werden 
toegelicht, blijven evenwel significant. Lage scholing is derhalve geen verschijnsel dat alle 
'handicaps' op de arbeidsmarkt samenvat. Het betreft een complex fenomeen dat deel uitmaakt 
van een geheel van kwetsbaarheden die vaker dan gemiddeld tot minder gemakkelijke 
beroepsparcoursen leiden. 

 

3.3. Transities op basis van de administratieve gegevens van de RVA 

3.3.1. Instroom en uitstroom van werkzoekenden 

Ieder jaar wordt een groot aantal mensen werkloos en vinden vele werklozen een baan of ze 
worden inactief. Deze realiteit kan niet worden gevat door de werkzoekenden op een gegeven 
moment statisch te tellen. Daarentegen kunnen aan de hand van het aantal werkzoekende 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW-WZ) die elk kwartaal in en uit de werkloosheid 
treden en van het totale aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen in diezelfde 
periode de in- en uitstroompercentages worden berekend en kan een dynamisch beeld worden 
bekomen van het werkloosheidsverloop. Voor deze studie werden de werkzoekenden die in het 
kwartaal t in de werkloosheid treden, gedefinieerd als de werklozen die in t-1 geen enkele 
betaling van de RVA hadden ontvangen en er ten minste één ontvangen in t. De werkzoekenden 
die in t uit de werkloosheid treden, ontvingen ten minste één betaling van de RVA in t-1 en 
ontvangen er geen meer in t. Het gemiddelde van 2012 stemt overeen met het gemiddelde van 
de aldus voor elk kwartaal opgetekende stromen (slechts drie kwartalen zijn beschikbaar), 
gedeeld door het gemiddelde van de totale aantallen van elk kwartaal. 
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Tabel 19 - Instroom- en uitstroompercentages van de werkzoekenden volgens hun kenmerken, in 20121 
(in %, tenzij anders vermeld) 
 

 Instroompercentage Uitstroompercentage 
   
Laaggeschoolden²   
Totaal 13,6 14,2 
p.m. Stromen in absoluut aantal 37 227 38 933 

Leeftijdsgroepen   
15-24 jaar 21,1 18,4 
25-49 jaar 15,6 16,1 
50 jaar en ouder 5,7 8,1 

Gewest   
Brussel 9,4 9,5 
Vlaanderen 17,4 18,0 
Wallonië 12,2 13,0 

   
Middengeschoolden   
Totaal 19,8 19,6 
p.m. Stromen in absoluut aantal 27 689 27 432 

Leeftijdsgroepen   
15-24 jaar 29,4 24,6 
25-49 jaar 19,7 20,3 
50 jaar en ouder 8,4 10,3 

Gewest   
Brussel 12,2 12,0 
Vlaanderen 24,4 24,6 
Wallonië 18,0 17,4 

   
Hooggeschoolden   
Totaal 21,6 20,7 
p.m. Stromen in absoluut aantal 14 829 14 239 

Leeftijdsgroepen   
15-24 jaar 47,5 35,5 
25-49 jaar 22,6 22,0 
50 jaar en ouder 9,7 10,8 

Gewest   
Brussel 13,6 12,9 
Vlaanderen 26,0 25,3 
Wallonië 21,7 20,5 

   
Totaal 16,5 16,7 

  
Bron: RVA, berekeningen HRW. 
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen. 
2 Met inbegrip van diegenen die een leertijd hebben gevolgd. 
 

 

De in- en uitstroom kan worden opgesplitst volgens de kenmerken van de werkzoekenden. De in- 
en uitstroompercentages bedragen ongeveer 14 % bij de laaggeschoolden, terwijl ze bij de 
midden- en hooggeschoolden ongeveer 20 % belopen. In 2012 waren de laaggeschoolden het 
meest vertegenwoordigd in het totale aantal werklozen, maar gemiddeld waren zij 
verhoudingsgewijs minder talrijk dan de anderen om in elk kwartaal in en uit de werkloosheid te 
treden. Binnen een groep met eenzelfde scholingsniveau varieert de dynamiek met name volgens 
de leeftijd en het gewest. De jongste leeftijdsgroep en de in Vlaanderen ingeschreven 
werkzoekenden treden vaker in en uit de werkloosheid, ongeacht het hoogst behaalde diploma. 

  



144. 

3.3.2. Uitstroom naar werk 

De RVA heeft een specifieke databank (DOPFLUX) ontwikkeld waarmee de transities van 
uitkeringsgerechtige volledige werklozen naar andere sociaaleconomische posities kunnen 
worden gevolgd. In dit verslag werden de transities naar werk en naar opleiding (zie sectie 4.4.1.) 
onder de loep genomen. 

De transities naar werk meten het aantal als werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig 
werkloze (UVW-WZ) ingeschreven personen tijdens een gegeven kwartaal die, in de volgende 
12 maanden, gedurende ten minste een volledige maand werden ingeschreven als 'aan het werk'. 
De aldus berekende uitstroompercentages variëren naargelang de kenmerken van de in 
aanmerking genomen personen. Een multivariate analyse op basis van de resultaten van het 
tweede kwartaal van 2010 (RVA, 2012)27 toonde aan dat de meest bepalende factoren aanzienlijk 
variëren naargelang van het feit of enkel de nieuwe instromers of de totale populatie in 
ogenschouw werd genomen. Bij de instromers wordt het uitstroompercentage in de eerste plaats 
bepaald door het gewest en vervolgens door het studieniveau. Daarna volgen de leeftijd, de 
gezinssituatie, de nationaliteit, het geslacht en tot slot de basis voor toelaatbaarheid (na de 
studies, na een baan of na een baan via een OCMW). Wanneer de totale populatie wordt 
bekeken, is de rangorde van het belang van de determinanten aanzienlijk anders: de leeftijd, de 
werkloosheidsduur en het gewest staan dan bovenaan de rangschikking, gevolgd door de basis 
voor toelaatbaarheid. Het studieniveau komt er pas op de vijfde plaats. 

Op basis van de door de RVA meegedeelde gegevens voor het tweede kwartaal van 2011 kunnen 
de nieuwkomers niet worden onderscheiden van de personen die reeds in voorgaande kwartalen 
UVW-WZ waren. Van alle UVW-WZ die in deze periode ingeschreven waren, vond 34,2 % opnieuw 
een baan in de daarop volgende twaalf maanden. Dit percentage bedraagt slechts 28,2 % voor de 
laaggeschoolde werkzoekenden28, terwijl het tot respectievelijk 41,6 en 44,8 % oploopt voor de 
midden- en hooggeschoolden. Bij de laaggeschoolden - die 58,1 % van het totale aantal UVW-WZ 
vertegenwoordigen - alsook bij de totale populatie worden sterke veranderingen in het 
uitstroompercentage vastgesteld naargelang van de drie voornaamste determinanten, zijnde de 
leeftijd, de werkloosheidsduur en het gewest. Zo hebben laaggeschoolden des te minder 
uitstroomkansen naarmate ze ouder zijn (4,4 % voor de 55- tot 64-jarigen) en naarmate ze langer 
werkloos zijn (9 % voor diegenen die langer dan 4 jaar werkloos zijn). In Brussel is het 
uitstroompercentage uit de werkloosheid bij de laaggeschoolden het laagst (21,2 %), gevolgd door 
Wallonië (24,3 %). Vlaanderen laat de beste resultaten zien, met een uitstroompercentage van 
36,6 %, een cijfer dat zelfs duidelijk hoger is dan het uitstroompercentage voor de totale 
populatie in Brussel en Wallonië.  

  

                                                           
27 Uitstroom naar werk van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van het tweede kwartaal 2010, 

RVA, 2012 (http://www.rva.be/D_stat/Studies/2012/Flux/NL.pdf) 
28  Volgens de groepsindeling van de RVA worden personen die een leertijd hebben gevolgd (waarbij niet is geweten of 

die al dan niet werd beëindigd) opgenomen in de groep van de laaggeschoolden. 
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Tabel 20 - Transitiepercentage naar werk1 van de als UVW-WZ ingeschreven personen in het tweede 
kwartaal van 2011 
 

 Alle scholingsniveaus Laaggeschoolden2 
 Eenheden  % van 

het totaal 
Transitie-

percentage 
naar werk 

Eenheden  % van 
het 

totaal 

Transitie-
percentage 
naar werk 

Totaal 483 886 100,0 34,2 281 007 100,0 28,2 
 (p.m.  % van het totaal)    (58,1)   
 
Leeftijdsgroep 

      

 15-24 jaar 74 097 15,3 50,6 40 967 14,6 44,0 
 25-54 jaar 355 316 73,4 35,2 201 193 71,6 29,6 
 55-64 jaar 54 473 11,3 5,6 38 847 13,8 4,4 
 
Werkloosheidsduur 

      

 Minder dan 2 jaar 271 401 56,1 46,3 142 970 50,9 40,1 
 Van 2 tot 4 jaar 81 464 16,8 31,1 49 317 17,6 28,0 
 Meer dan 4 jaar 131 021 27,1 11,3 88 720 31,6 9,0 
 
Gewest 

      

 Brussel 83 596 17,3 25,5 49 951 17,8 21,2 
 Vlaanderen 180 985 37,4 42,6 100 960 35,9 36,6 
 Wallonië 219 305 45,3 30,7 130 096 46,3 24,3 
 waarvan:       
 Duitstalige 
 Gemeenschap 

2 126 0,4 27,6 1 530 0,5 24,4 

 

 
Bron: RVA. 
1 Aantal als UVW-WZ ingeschreven personen tijdens een gegeven kwartaal en die, in de volgende 12 maanden, 

gedurende ten minste een volledige maand als zijnde aan het werk werden ingeschreven, in procenten van het 
totale aantal UVW-WZ. 

2 Met inbegrip van diegenen die een leertijd hebben gevolgd. 
 

 
 
3.4. Traject na het beëindigen van het onderwijs 

Naast hun schooltraject zijn ook de eerste stappen die jonge schoolverlaters in het beroepsleven 
zetten bepalend voor hun werkgelegenheid in de toekomst of voor hun 'inzetbaarheid'. De ad hoc 
module van 2009 van de EAK betreffende de transitie van jongeren van de school naar de 
arbeidsmarkt verschaft bepaalde aanvullingen bij de analyse van de inschakeling van 
laaggeschoolden in de arbeidsmarkt.  

De aan de respondenten van 15 tot 34 jaar gestelde vragen laten toe hun werkervaring tijdens en 
na de studies te beoordelen. De kans om tijdens de studies een bezoldigde baan uit te oefenen 
neemt toe naarmate het hoogst behaalde scholingsniveau. Van de laaggeschoolde jongeren 
verliet 82 % de school zonder gedurende ten minste een maand een baan te hebben uitgeoefend. 
Indien zij dat wel hebben gedaan, was dat hoofdzakelijk buiten het onderwijskader 
(studentenjob). Indien jongeren die voortijdig de school verlaten zich onmiddellijk op de 
arbeidsmarkt aanbieden, dan gebeurt dat zonder de als minimaal beschouwde bagage van het 
getuigschrift secundair onderwijs en zonder bepaalde fundamentele beroepsattitudes die door 
het uitoefenen van een baan worden verworven. Van diegenen die het secundair onderwijs 
hebben beëindigd, heeft 61 % tijdens zijn opleiding nooit gedurende ten minste een maand 
gewerkt en heeft 29 % een studentenjob uitgeoefend. Bij de hooggeschoolde jongeren zijn vrijwel 
evenveel die tijdens hun studies een baan hebben gehad als die er geen hebben gehad. Ook hier 
werd de job voornamelijk buiten het onderwijskader uitgeoefend. Deze uiteenlopende verdeling 
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naargelang van het scholingsniveau wordt deels verklaard door de leeftijd en de studieduur die 
het aantal kansen op werk verhogen. 

 

 
Tabel 21 - Percentage 15- tot 34-jarigen die het onderwijs hebben beëindigd die tijdens hun studies een 
bezoldigde baan van ten minste een maand hebben uitgeoefend  
(in %) 
 

 Laag-
geschoolden 

Midden-
geschoolden 

Hoog-
geschoolden 

Totaal 

     
Geen ervaring 82,0 61,2 49,1 64,6 
     
Binnen het 
onderwijsprogramma 

4,8 6,6 6,5 6,0 

     
Buiten het 
onderwijsprogramma 

12,4 28,8 40,4 26,7 

     
Combinatie van de beide 
gevallen hierboven 

0,8 3,4 4,0 2,7 

     
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
     

 

 
Bron: EC (EAK, ad hoc module 2009, microgegevens). 
 

 

De vragenlijst die naar de jongeren van onder de 35 jaar werd gestuurd in 2009 laat eveneens toe 
te bepalen of zij een eerste significante baan hebben gehad, met andere woorden een baan van 
ten minste drie maanden, nadat zij voor het laatst de school hadden verlaten. Een vierde van de 
laaggeschoolden heeft nooit gedurende ten minste drie maanden een baan gehad, een ander 
vierde heeft momenteel een dergelijke baan, en tot slot heeft de helft een baan van ten minste 
drie maanden gehad, maar die werd beëindigd. In deze laatste groep heeft ongeveer een op de 
twee jongeren geen nieuwe baan gevonden. Het werkgelegenheidstraject verbetert naarmate het 
behaalde initiële scholingsniveau stijgt. Ongeveer 15 % van de middengeschoolden heeft geen 
significante eerste baan gehad, 40 % oefende op het ogenblik van de enquête sinds drie maanden 
of langer zijn eerste baan uit en bij 45 % was deze werkervaring beëindigd. Maar in tegenstelling 
tot de laaggeschoolden hadden acht op de tien personen in deze laatste groep sindsdien een 
andere baan gevonden. Tot slot had de grote meerderheid van de hooggeschoolde jongeren op 
het ogenblik van het interview reeds een significante baan uitgeoefend en voor meer dan de helft 
van hen betrof het hun huidige baan. Van de 41 % die hun eerste baan hadden beëindigd, hadden 
negen van de tien personen sindsdien een andere job.   
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Tabel 22 - Percentage 15- tot 34-jarigen die het onderwijs hebben beëindigd die na hun studies 
gedurende ten minste drie maanden een baan hebben uitgeoefend  
(in %) 
 

 Laag-
geschoolden 

Midden-
geschoolden 

Hoog-
geschoolden 

Totaal 

     
Hebben geen baan van ten 
minste 3 maanden uitgeoefend 

25,5 15,3 7,7 14,2 

     
De huidige baan is de eerste baan 
van ten minste 3 maanden 

24,7 40,1 51,8 41,9 

     
De eerste baan van ten minste 3 
maanden is reeds beëindigd 

49,8 44,6 40,5 43,9 

waarvan:     
zonder baan 23,2 8,1 3,5 8,9 
andere baan 26,6 36,5 37,0 35,0 
     
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
     

 

 
Bron: EC (EAK, ad hoc module 2009, microgegevens). 
 

 

Zoals reeds vermeld, verschilt de toegepaste methode om na het verlaten van de school de eerste 
baan te krijgen tussen de verschillende scholingsgroepen. De verschillen zijn vooral uitgesproken 
tussen de laag- en de hooggeschoolden. Voor laaggeschoolden zijn familie of vrienden het 
voornaamste kanaal (30 %). Er mag worden aangenomen dat via dit kanaal bepaalde hinderpalen 
inzake werkgelegenheid kunnen worden vermeden die bij formelere methodes wel kunnen 
opduiken, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan een diploma en de moeilijkheden om competenties 
te signaleren. Hierna volgen de spontane sollicitaties (22 %), terwijl samengeteld 19 % van de 
banen werden gevonden dankzij de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling of een 
onderwijsinstelling; deze beide kanalen zijn even belangrijk. Bij de hooggeschoolden vormt de 
spontane sollicitatie de belangrijkste methode om aan een eerste baan te geraken. In 
respectievelijk 16 en 15 % van de gevallen werden advertenties en onderwijsinstellingen (in dit 
geval de hogeschool of de universiteit) gebruikt om een baan te vinden. Het familiale netwerk 
wordt bij hen veel minder vaak ingeschakeld dan bij de andere scholingsgroepen.  
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Tabel 23 - Methode aangewend door de 15- tot 34-jarigen die het onderwijs hebben beëindigd om de 
eerste baan van ten minste drie maanden te vinden 
(in % van het overeenstemmende totaal) 
 

 Laag-
geschoolden 

Midden-
geschoolden 

Hoog-
geschoolden 

Totaal 

     
Onderwijsinstelling 9,7 10,0 14,6 11,8 
Overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling 9,3 8,2 7,0 7,9 
Advertentie in de krant of op internet 7,7 11,5 15,7 12,6 
Spontane sollicitatie 21,8 25,5 28,0 26,0 
Familie of vrienden 30,4 22,1 12,4 19,4 
Baan gevonden na een ervaring bij dezelfde 
werkgever 

n.r. 5,3 6,3 5,2 

Zijn eigen onderneming opstarten 2,4 2,2 2,7 2,4 
Overige 17,0 15,1 13,4 14,7 
     
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
     

 

 
Bron: EC (EAK, ad hoc module 2009, microgegevens). 
 

 

Bij de personen van 15 tot 34 jaar verschilt de gemiddelde tijd tussen het verlaten van het 
onderwijs en het begin van de eerste baan van ten minste drie maanden weinig naargelang van 
het scholingsniveau. Als het verwerven van een baan binnen de drie jaar na het verlaten van de 
school in aanmerking wordt genomen, bedraagt de gemiddelde duur 4,3 maanden voor wie zijn 
secundaire studies niet heeft afgerond en 3,7 maanden voor de anderen. Indien de periode wordt 
uitgebreid tot vijf jaar na het verlaten van de school, hebben laaggeschoolden gemiddeld 
3,3 maanden extra nodig om een baan te vinden, tegen iets minder dan twee maanden voor de 
anderen. De groep van de laaggeschoolden die erin zijn geslaagd werk te vinden in de loop van de 
drie jaar nadat zij de school hadden verlaten, vertoont waarschijnlijk gunstigere kenmerken of 
competenties voor de arbeidsmarkt dan diegenen die er langer over deden. 

  



 
Grafiek 19 - Gemiddelde tijd tussen het beëindigen van het onderwijs en het begin van de eerste baan bij 
de personen van 15 tot 34 jaar naar scholingsniveau 
(in maanden) 
 

 
Bron: EC (EAK). 
 

 
De hoofdbezigheid tussen het ogenblik
verlieten en het begin van de eerste baan varieert zeer weinig naargelang van de scholingsgroep. 
Tussen 55 en 58 % van de bevolking van 15 tot 34
het zoeken. Tussen 29 en 31 % van deze jongeren oefende een of meerdere banen van minder 
dan drie maanden uit, terwijl de overigen om uiteenlopende redenen geen baan zochten
 

 

                                                          
29  Bron: ADSEI, "Toegang van jongeren (15

(http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/)

Gemiddelde tijd tussen het beëindigen van het onderwijs en het begin van de eerste baan bij 
de personen van 15 tot 34 jaar naar scholingsniveau  

De hoofdbezigheid tussen het ogenblik waarop de personen het onderwijs voor het laatst 
verlieten en het begin van de eerste baan varieert zeer weinig naargelang van de scholingsgroep. 

% van de bevolking van 15 tot 34 jaar had geen baan, maar was er actief een aan 
% van deze jongeren oefende een of meerdere banen van minder 

dan drie maanden uit, terwijl de overigen om uiteenlopende redenen geen baan zochten

  

                   
Bron: ADSEI, "Toegang van jongeren (15-34 jaar) tot de arbeidsmarkt (2e kwartaal 2009)" 
(http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/) 

149. 

Gemiddelde tijd tussen het beëindigen van het onderwijs en het begin van de eerste baan bij 

 

waarop de personen het onderwijs voor het laatst 
verlieten en het begin van de eerste baan varieert zeer weinig naargelang van de scholingsgroep. 

jaar had geen baan, maar was er actief een aan 
% van deze jongeren oefende een of meerdere banen van minder 

dan drie maanden uit, terwijl de overigen om uiteenlopende redenen geen baan zochten29. 

34 jaar) tot de arbeidsmarkt (2e kwartaal 2009)" 
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4. VERWERVING VAN DE NODIGE COMPETENTIES 

 

Samenvatting 

Ondanks de aanzienlijke uitbreiding van de initiële opleiding, blijft er een 'harde kern' bestaan die 
vroegtijdig de school verlaat ('early school leavers'). In België behoorde in 2011 12,3 % jongeren 
tot die groep. De in de Europa 2020-strategie bepaalde Belgische doelstelling is dat percentage te 
doen dalen tot 9,5 %. 

De kans om voortijdig school te verlaten varieert naar gelang van de sociaaldemografische 
kenmerken. Zo lopen mannen 1,5 maal meer kans af te haken dan vrouwen. Het verschil tussen 
de percentages schoolverlaters is opvallend wanneer gekeken wordt naar de nationaliteit van de 
jongeren. Zowat 30 % van de 18-24-jarigen met een niet-Europese nationaliteit heeft het 
secundair onderwijs niet afgemaakt, tegen iets meer dan 11 % van de Belgen. 

Iets minder dan de helft van de vroegtijdige schoolverlaters zijn aan het werk. Zo bedroeg het 
aantal Belgische jongeren dat de school niet afgemaakt heeft, dat geen opleiding volgt en niet 
werkt (laaggeschoolde 'NEET's) in 2011 6,6 %. Dat percentage is vergelijkbaar met het 
gemiddelde in Europa, namelijk 13,5 % 'early school leavers' en 7,4 % laaggeschoolde 'NEET''s. 

Uit de analyses van de schoolverlaters door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling blijkt 
dat elke extra graad van onderwijs de kansen om snel te worden ingeschakeld verbetert. In 
Vlaanderen was in 2012 38 % van het aantal jongeren dat hooguit de eerste graad van het 
secundaire onderwijs had gevolgd na een jaar nog werkloos, tegen 12 % van degenen die de 
derde graad hadden afgemaakt (algemeen onderwijs). In Wallonië stijgt de inschakelingsgraad 
op 6 maanden van 27 tot 56 % (alle studierichtingen samen). Het behalen van een professionele 
bachelor, een master of een leercertificaat biedt betere kansen om snel werk te vinden dan de 
andere vormen.  

Uit de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) blijkt dat in 2011 de participatiegraad aan 
onderwijs en opleiding tijdens de periode van twaalf maanden vóór de enquête bij de 25-64-
jarigen gemiddeld 23,4 % bedroeg. Voor laaggeschoolden bedroeg hij slechts 9,8 %. Hij was 
tweemaal hoger bij middengeschoolden (19,6 %) en viermaal hoger voor hooggeschoolden 
(38,7 %). De participatiegraad van laaggeschoolden is hoger wanneer ze werkzoekend zijn dan 
wanneer ze aan het werk zijn, een gevolg van de investeringen van de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling ter zake om de (her)inschakeling in de hand te werken. De inactieven laten de 
geringste graden inzake toegang tot opleiding optekenen. 

Een multivariate studie naar de niet-studerende 15-64-jarigen beklemtoont hoezeer het 
scholingsniveau een bepalende factor is voor de toegang tot onderwijs en opleiding. De kansen 
inzake toegang tot opleiding in het regulier onderwijs (in de erkende onderwijsinstellingen, met 
inbegrip van de cursussen voor sociale promotie) of buiten het regulier onderwijs zijn, ceteris 
paribus (onder meer geslacht, de leeftijd, het gewest waar ze wonen of de nationaliteit), driemaal 
geringer voor laaggeschoolden dan voor hooggeschoolden. 

In de Europese enquête naar de opleiding van volwassenen (AES) geven 83% van de 
laaggeschoolden die werden ondervraagd over de hinderpalen voor het volgen van een opleiding 
aan dat zij geen nood hadden aan (meer) onderwijs of opleiding, tegen 77 en 65 % van de 
midden- en hooggeschoolden. Bovendien blijkt uit de Europese enquête naar de 
arbeidsomstandigheden (EWCS) dat de werknemers met een intellectueel beroep er zich meer van 
bewust zijn dat hun baan het verwerven van nieuwe competenties met zich mee brengt. Dit kan 
verklaren waarom zij, ceteris paribus, een heel wat hogere participatiegraad laten optekenen. Uit 
een multivariate analyse die de kans op toegang tot opleiding van de werknemers in België meet, 
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blijkt dat de door het beroep vereiste scholing een belangrijke invloed uitoefent. Deze kans is 
ongeveer vijf maal groter voor de werkenden die een hooggekwalificeerde baan uitoefenen dan 
voor degenen die een laaggekwalificeerde betrekking hebben. Het gewest waar de baan wordt 
uitgeoefend is eveneens een factor van differentiëring: de in Brussel tewerkgestelde werknemers 
hebben meer opleidingskansen dan zij die in Vlaanderen of Wallonië werken. Anciënniteit weegt 
op de kansen om toegang te hebben tot een opleiding, alsook het uitoefenen van een job in een 
kleine onderneming. 

Met name om de moeilijkheden van de kmo's op te vangen, hebben de gewesten en 
gemeenschappen diverse regelingen ter ondersteuning van opleiding in de vorm van cheques, 
uitkeringen of kredieten ingesteld. Op enkele zeldzame uitzonderingen na, zijn die stelsels niet 
afgestemd op het scholingsniveau van de deelnemers. Zulks is evenmin systematisch het geval 
voor de initiatieven die gefinancierd worden via specifieke bijdragen die de werkgevers, krachtens 
wettelijke of paritaire bepalingen, verplicht zijn voor opleiding te storten, ook al maken de 
laaggeschoolde werknemers en/of werkzoekenden meestal deel uit van de kansengroepen die 
opgenomen zijn in de collectieve arbeidsovereenkomsten, die het bedrag en het doelpubliek van 
deze verplichte bijdragen vastleggen. 

De toegang van werkzoekenden tot voortgezette opleiding kan ook worden onderzocht aan de 
hand van de door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de opleidingsinstellingen 
verstrekte administratieve gegevens. Laaggeschoolden volgen de meeste opleidingen in 
Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap. In Brussel zijn het de mensen die in het 
buitenland zijn opgeleid en waarvan het diploma niet wordt erkend in België. Dat is uiteraard toe 
te schrijven aan de oververtegenwoordiging van deze groepen in de werkloosheid. De 
participatiegraad aan opleiding, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal werkzoekenden 
(personen die minstens eenmaal werkloos geweest zijn) is daarentegen niet systematisch het 
hoogst voor laaggeschoolden. Overeenkomstig de verwachtingen, trekken de beroepsgerichte 
doorstroomopleidingen, de bijwerkingscursussen (inzake taalkennis bijvoorbeeld), de begeleiding 
op de werkplek, enz., vooral laaggeschoolde werkzoekenden aan. 
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Nadat in dit hoofdstuk de situatie van de vroegtijdige schoolverlaters is geanalyseerd, worden 
verschillende facetten behandeld van de verwerving van competenties na de basisopleiding, met 
de nadruk op de laagstgeschoolden. 

 

4.1. 'Early school leavers' 

Ondanks de aanzienlijke uitbreiding van de basisopleiding (zie hoofdstuk 1) blijft er een 'harde 
kern' bestaan van jongeren die vroegtijdig de school verlaten. Die voortijdige uitstroom kan 
voortvloeien uit een proces dat al vroeg in de schooltijd aanving of uit een latere 'tegenvaller'. 
Volgens de Europese definitie zijn 'Early school leavers' (ESL) personen van 18 tot 24 jaar die geen 
onderwijs of opleiding volgen en die hooguit lager secundair onderwijs hebben genoten. In 2011 
behoorde 12,3 % van de jongeren in België tot die groep. De Belgische doelstelling die is 
vastgelegd in de Europa 2020-strategie, bestaat erin dat percentage te verlagen tot 9,5 % 
(Vlaanderen heeft een doelstelling van 5,2 % aangenomen). 

Vanuit een Europees perspectief beschouwd, zijn de jongeren in België niet het slechtst af; het 
aandeel vroegtijdige schoolverlaters ligt er onder het gemiddelde van 13,5 % en ver onder het 
aandeel in de Zuid-Europese landen. Daartegenover bedraagt het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters in bepaalde 'nieuwe' lidstaten, zoals Slovenië, Tsjechië en Slowakije, amper 5 %. 
De tegen 2020 te bereiken totale Europese doelstelling hiervoor beloopt 10 %. 

Ook al hebben ze de school voortijdig verlaten, toch vindt een deel van de 'early school leavers' 
een baan (zie verder). In 2011 maakten de laaggeschoolde jongeren van 18 tot 24 jaar die geen 
baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (de laaggeschoolde 'NEET's30') in België 6,6 % 
van de totale bevolking van dezelfde leeftijd uit, wat betekent dat iets minder dan de helft van de 
'early school leavers' aan het werk is. Deze laatste verhouding is vergelijkbaar met het gemiddelde 
in de EU, dat 13,5 % 'early school leavers' en 7,4 % laaggeschoolde 'NEET's' telt. Tussen de 
lidstaten zijn grote verschillen merkbaar: in Tsjechië, Nederland en Malta is het grootste deel van 
de 'early school leavers' aan het werk (ongeveer 70 %); daarentegen heeft in Bulgarije, Ierland, 
Slowakije en Hongarije minder dan 30 % van de vroegtijdige schoolverlaters een baan. 

  

                                                           
30  NEET: not in employment, in education or in training. 



 

 
Grafiek 20 - Percentage vroegtijdige schoolverlaters ("ESL") en percentage vroegtijdige schoolverlaters 
die geen baan hebben ('NEET') in de EU
(percentage  jongeren  van  18  tot  24
beëindigd) 
 

 
Bron: EC. 
 
 

De situatie verschilt van het ene gewest tot het andere. Het aan
18,9 % in Brussel, 14,7 % in Wallonië en 9,6
jongeren in de drie gewesten de eerste of de tweede graad van h
graden omvat) had beëindigd.  

 

vroegtijdige schoolverlaters ("ESL") en percentage vroegtijdige schoolverlaters 
die geen baan hebben ('NEET') in de EU-landen, in 2011 
(percentage  jongeren  van  18  tot  24 jaar die niet ten minste het hoger secundair onderwijs hebben 
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de eerste of de tweede graad van het secundair onderwijs (dat drie 
 

  

153. 
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Tabel 24 - Aandeel vroegtijdige schoolverlaters, in 2011 
(percentage jongeren van 18 tot 24 jaar die niet ten minste het hoger secundair onderwijs hebben 
beëindigd) 
 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 
Totaal 12,3 18,9 9,6 14,7 
waarvan:     
Zonder diploma 2,0 3,1 1,9 1,8 
Basisonderwijs 2,2 2,9 1,2 3,7 
Lager secundair1 8,1 12,9 6,5 9,2 
     
p.m. Absoluut aantal in 
de enquête 

117 000 19 000 50 000 47 000 

     
 

 
Bron: ADSEI (EAK, microgegevens). 
1 Zij die hooguit de eerste of de tweede graad van het secundair onderwijs hebben afgemaakt. 
 
 

Aan de hand van de enquêtes kan de studierichting worden vastgesteld. Van de jongeren die 
hooguit het lager secundair onderwijs hebben beëindigd, had de helft beroepsonderwijs gevolgd, 
een vierde technisch onderwijs en nog een vierde algemeen secundair onderwijs (inclusief zij die 
ten hoogste de eerste graad hadden gevolgd).  

 

 
Tabel 25 - Uitsplitsing van de vroegtijdige schoolverlaters naar het hoogste bereikte scholingsniveau, in 
2011 
(in % van het totaal aantal jongeren van 18 tot 24 jaar die niet ten minste het hoger secundair onderwijs 
hebben beëindigd) 
 

Zonder diploma 16,1 
Basisonderwijs 18,1 
Secundair van de 1ste graad of algemeen secundair onderwijs van de 2de graad 17,0 
Technisch of kunstsecundair onderwijs van de 2de graad 15,8 
Beroepssecundair onderwijs van de 2de graad 33,1 
Totaal 100,0 
  

 

 
Bron: ADSEI (EAK, microgegevens). 
 
 

De kans om voortijdig de school te verlaten, varieert naargelang van de sociaaldemografische 
kenmerken. Zo lopen de mannen 1,5 maal meer kans af te haken dan de vrouwen. Dit sluit aan bij 
bepaalde bevindingen van de PISA-enquêtes, die wijzen op gemiddeld betere schoolresultaten 
voor de meisjes. Verder is het verschil tussen de percentages vroegtijdige schoolverlaters 
opvallend wanneer de nationaliteit van de jongeren in aanmerking wordt genomen. Ongeveer 
30 % van de 18- tot 24-jarigen met een niet-Europese nationaliteit heeft het secundair onderwijs 
niet beëindigd, tegen iets meer dan 11 % van de Belgen. Deze problematiek moet, onder meer, 
worden bezien tegen de achtergrond van de in de school geldende kansenongelijkheid (De Keyser 
et al., 2012): op grond van de PISA-enquêtes van de OESO wordt vastgesteld dat er een aanzienlijk 
verschil blijft bestaan tussen de resultaten van de leerlingen met of zonder band met een 



migratieverleden, zowel in Vlaanderen als in de Franse gemeenschap. De voornaamste 
verklarende factor is de sociaaleconomische situatie van de ouders (scholingsniveau en beroep); 
de leerlingen met een immigratieachtergrond
gunstige sociaaleconomische situatie bevinden dan de ‘autochtone’ leerlingen (Ja
2011). Deze parameter verklaart evenwel niet alles: de taal die thuis wordt gesproken, speelt een 
beslissende rol, net als, onder andere,
van geïmmigreerde ouders zijn oververtegenwoordig
ondervertegenwoordigd in de algemene richtingen. Gemiddeld behalen de leerlingen uit het 
technisch en beroepsonderwijs evenwel zwakkere schoolresultaten en zijn ze meer geneigd 
vroegtijdig de school te verlaten, 
onderhevig zijn aan het 'watervalsysteem' (zie de uitgaven 2003 en 2009 van het HRW
Ongeacht het onderwijstype is het verschil tussen de resultaten van ‘autochtone’ leerlingen en die 
van leerlingen met een immigratieachtergrond

 
Grafiek 21 - Percentage vroegtijdige schoolverlaters volgens geslacht en nationaliteit, in 2011
(per beschouwde groep, percentage jongeren van 18 tot 24
onderwijs hebben beëindigd) 
 

 
Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).
 
 

In de meeste gevallen hebben jonge schoolverlaters nog niet de nodige basiskennis en 
verworven om zich succesvol sociaal en professioneel te integreren. 
werkgelegenheidsgraad in totaal 46,1
een meerderheid van de jongeren zonder enig diploma of die hooguit het basisonderwijs hebben 
beëindigd, niet aan het werk, waarbij de jonge
anderen hetzij werkloos hetzij inactief. Iets meer dan de helft van de 18
graad van het lager secundair onderwijs hebben voltooid, heeft een baan.

 

migratieverleden, zowel in Vlaanderen als in de Franse gemeenschap. De voornaamste 
factor is de sociaaleconomische situatie van de ouders (scholingsniveau en beroep); 

immigratieachtergrond komen vaak uit gezinnen die zich in een minder 
gunstige sociaaleconomische situatie bevinden dan de ‘autochtone’ leerlingen (Ja
2011). Deze parameter verklaart evenwel niet alles: de taal die thuis wordt gesproken, speelt een 

, onder andere, de studiekeuze. De kinderen van laaggeschoolde ouders en 
van geïmmigreerde ouders zijn oververtegenwoordigd in het technisch en beroepsonderwijs en 
ondervertegenwoordigd in de algemene richtingen. Gemiddeld behalen de leerlingen uit het 
technisch en beroepsonderwijs evenwel zwakkere schoolresultaten en zijn ze meer geneigd 
vroegtijdig de school te verlaten, vaak omdat ze verkeerd geöriënteerd werden, soms omdat ze 
onderhevig zijn aan het 'watervalsysteem' (zie de uitgaven 2003 en 2009 van het HRW

onderwijstype is het verschil tussen de resultaten van ‘autochtone’ leerlingen en die 
mmigratieachtergrond hoe dan ook opvallend. 

vroegtijdige schoolverlaters volgens geslacht en nationaliteit, in 2011
(per beschouwde groep, percentage jongeren van 18 tot 24 jaar die niet ten minste het 

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens). 

In de meeste gevallen hebben jonge schoolverlaters nog niet de nodige basiskennis en 
verworven om zich succesvol sociaal en professioneel te integreren. In 2011 bedroeg hun 
werkgelegenheidsgraad in totaal 46,1 %. Elk extra verworven onderwijsniveau is belangrijk. Zo is 
een meerderheid van de jongeren zonder enig diploma of die hooguit het basisonderwijs hebben 
beëindigd, niet aan het werk, waarbij de jongeren zonder diploma vooral inactief zijn en de 
anderen hetzij werkloos hetzij inactief. Iets meer dan de helft van de 18- tot 24
graad van het lager secundair onderwijs hebben voltooid, heeft een baan. 
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factor is de sociaaleconomische situatie van de ouders (scholingsniveau en beroep); 
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Tabel 26 - Uitsplitsing van de vroegtijdige schoolverlaters volgens hun arbeidsmarktstatuut, in 2011 
(in % van het overeenstemmende aantal jongeren van 18 tot 24 jaar) 
 

 Werkgelegenheid Werkloosheid Inactiviteit Totaal 
     
Totaal 46,1 23,9 30,0 100,0 
      
Zonder diploma 31,0 n.r. 56,0 100,0 
Basisonderwijs 38,9 31,5 29,7 100,0 
Lager secundair1 51,8 24,5 23,7 100,0 
     

 

 
Bron: ADSEI (EAK, microgegevens). 
1 Zij die hooguit de eerste of de tweede graad van het secundair onderwijs hebben afgemaakt. 
 
 

Aanvullende kennis en competenties zouden moeten kunnen worden verworven via voortgezette 
opleiding, zowel op de werkplaats als bij het zoeken naar werk of zelfs op initiatief van de 
werknemer of de inactieve, met name wanneer de initiële opleiding hen niet ten volle heeft 
voorbereid op het leven in de maatschappij en op het beroepsleven.  

De laatste analyses van de schoolverlaters door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling 
bevestigen dat het voor laaggeschoolde jongeren moeilijker is binnen redelijke termijnen een 
baan te vinden. In Vlaanderen (VDAB 2013a) schommelde het percentage schoolverlaters die één 
jaar na hun eerste inschrijving als werkloze nog steeds werkloos waren (het 'restpercentage'), in 
2012 aldus aanzienlijk naargelang van het bereikte scholingsniveau. Ongeveer 38 % van de 
personen die ten hoogste de eerste graad van het secundair onderwijs hebben gevolgd, was na 
een jaar nog steeds ingeschreven als werkloze (tegen een gemiddelde van 11,7 %). Van die 
'afhakers' beschikte 11 % nog over geen enkele beroepservaring tijdens het jaar nadat ze de 
school hadden verlaten31. Deze groep is het meest problematisch omdat ze reeds vervreemd zijn 
van een sociaaleconomische omgeving. Relatief zwakke resultaten inzake de snelheid van 
inschakeling worden ook opgetekend voor de jongeren die ten hoogste de tweede graad van het 
technisch en beroepsonderwijs hebben gevolgd (28 % nog altijd werkloos en 7 % zonder enige 
ervaring). Voor de personen die vroegtijdig het algemeen onderwijs hebben verlaten (ASO 2de 
graad) is het restpercentage geringer, omdat ze volgens de VDAB kunnen bogen op een betere 
attitude en talenkennis dan de andere 'afhakers' die mogelijk naar een andere richting gezakt zijn. 
Zij die het deeltijds beroepsonderwijs (DBSO) verlaten, stoten in hun zoektocht naar een baan op 
obstakels, omdat ze volgens de VDAB problemen hebben met hun attitude (VDAB, 2010b): bijna 
27 % van hen is een jaar na hun eerste inschrijving nog altijd werkloos. Een door Syntra 
georganiseerde opleiding kiezen, het algemeen onderwijs tot het einde volgen of het technisch 
secundair of beroepssecundair onderwijs beëindigen, blijken een snellere toegang tot de 
arbeidsmarkt te waarborgen. De beste resultaten worden opgetekend voor de houders van een 
professionele bachelor of een master. 

  

                                                           
31  Ze kunnen immers een job van korte duur uitoefenen en daarna opnieuw werkloos worden tijdens het jaar nadat ze 

de school hebben verlaten. 



 

 
Grafiek 22 - Schoolverlaters die één jaar na het verlaten van de school nog bij de VDAB ingeschreven zijn 
als werkloze of nog geen enkele beroepservaring hebben, per scholingsniveau
(in % van het aantal schoolverlaters in 
 

 
Bron: VDAB. 
1 ASO = Algemeen secundair onderwijs, TSO = Technisch secundair onderwijs, KSO =

onderwijs, BSO = Beroepssecundair onderwijs, DBSO = Deeltijds beroepssecundair onderwijs. 
 
 

In 2011 werd in Wallonië 56 % van de 
inschrijven bij FOREM, binnen de zes maanden op de arbeidsmarkt ingeschakeld
Een meer verfijnde analyse op basis van het scholingsniveau brengt eens te meer aan het licht dat 
elke extra scholingsniveau de kansen verhoogt om 
inschakelingsgraad slechts 27 
onderwijs heeft voltooid, wordt hij dubbel zo groot indien de jongere de de
beëindigen. Opmerkelijk is dat alternerend leren een even hoge inschakelingsgraad waarborgt als 
het bezit van een masterdiploma. De werkgelegenheidsduur varieert eveneens volgens het 
opleidingsniveau. Laaggeschoolde jongeren behoren vooral to
werk hebben: tussen 29 en 36
hun eerste inschrijving, tegen ongeveer een vierde voor de middengeschoolden en 15
houders van een masterdiploma

Gedurende drie jaar vanaf 2008 heeft de FOREM
degenen die zich voor het eerst
trajecttypes werden in kaart gebracht na
inschakeling. Voor de bachelors en de 
traject 'snelle (binnen een maand) en duurzame (meer

Schoolverlaters die één jaar na het verlaten van de school nog bij de VDAB ingeschreven zijn 
als werkloze of nog geen enkele beroepservaring hebben, per scholingsniveau1, 2012 
(in % van het aantal schoolverlaters in 2011) 

ASO = Algemeen secundair onderwijs, TSO = Technisch secundair onderwijs, KSO =
onderwijs, BSO = Beroepssecundair onderwijs, DBSO = Deeltijds beroepssecundair onderwijs. 

% van de jongeren onder de 25 jaar die zich voor het eerst lieten 
inschrijven bij FOREM, binnen de zes maanden op de arbeidsmarkt ingeschakeld
Een meer verfijnde analyse op basis van het scholingsniveau brengt eens te meer aan het licht dat 
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onderwijs heeft voltooid, wordt hij dubbel zo groot indien de jongere de de
beëindigen. Opmerkelijk is dat alternerend leren een even hoge inschakelingsgraad waarborgt als 
het bezit van een masterdiploma. De werkgelegenheidsduur varieert eveneens volgens het 
opleidingsniveau. Laaggeschoolde jongeren behoren vooral tot de categorieën die kortstondig 
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hun eerste inschrijving, tegen ongeveer een vierde voor de middengeschoolden en 15
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Schoolverlaters die één jaar na het verlaten van de school nog bij de VDAB ingeschreven zijn 
, 2012  

 

ASO = Algemeen secundair onderwijs, TSO = Technisch secundair onderwijs, KSO = Kunstsecundair 
onderwijs, BSO = Beroepssecundair onderwijs, DBSO = Deeltijds beroepssecundair onderwijs.  

jongeren onder de 25 jaar die zich voor het eerst lieten 
inschrijven bij FOREM, binnen de zes maanden op de arbeidsmarkt ingeschakeld (Forem, 2012b). 
Een meer verfijnde analyse op basis van het scholingsniveau brengt eens te meer aan het licht dat 
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houders van een master worden voornamelijk duurzaam ingeschakeld
meer dan een maand, want ze zijn potentieel veeleisender wat betreft de keuze van hun eerste 
baan. Daarentegen, de inschakelingen van minder 
dan een maand en de niet-inschakelingen overwegen
niet hebben afgemaakt.  

 

 
Grafiek 23 - Inschakelingsgraad op zes maanden voor de tussen juni en oktober
ingeschreven jongeren onder 25 jaar, per scholingsniveau
(in %) 
 

 
Bron: FOREM. 
 
 

Ook in de Duitstalige Gemeenschap zijn de 
hun middelbare studies niet hebben beëindigd en voor zij die kozen voor het algemeen onderwijs 
zonder daarna hogere studies te volgen. Wie een vak aanleert, h
baan in de wacht te slepen. Net als in Wallonië blijken leercontracten een zeer afdoende 
opleidingsvorm, met inschakeling
(en zelfs een snellere toegang
van de jongeren in de Duitstalige Gemeenschap, naar het voorbeeld van de 'Duale Ausbildung' in 
Duitsland.  
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baan in de wacht te slepen. Net als in Wallonië blijken leercontracten een zeer afdoende 
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Grafiek 24 - Inschakelingsgraad op één jaar voor de bij ADG ingeschreven j
2011  
(in %) 
 

 
Bron: ADG. 
 
 

Deze resultaten worden voor Brussel bevestigd door Actiris (2011): minder dan de helft van de 
jongeren die niet over een diploma van het secundair onderwijs beschikken, slagen er in om 
binnen een jaar na hun inschrijving een baan te vinden (cohorte jongeren ingeschreven na het 
beëindigen van de studies, tussen juli en oktober 2009 en die gedurende een jaar gevolgd werd), 
tegen meer dan zeven op de tien onder de jongeren met een diploma van het 
van het leercontractsysteem. 

 

4.2. Voortgezette opleiding voor volwassenen

De toegang tot opleiding van de bevolking wordt meestal berekend voor de personen van 
25-64 jaar, aangezien bij de 15
leeftijdscategorie meetellen zou de participatiegraad dus opwaarts vertekenen.

Er bestaan verschillende bronnen om een participatiegraad te berekenen. Met name op Europees 
vlak bevat de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) een gedeelte betreff
enquête naar de opleiding van volwassenen (AES) onderzoekt dan weer specifiek de 
kwantificering en de typering van de deelname aan opleiding van de volwassenen, voor alle 
statuten samen. De enquête naar de 
betrekking op de opleidingsinspanningen die de ondernemingen leveren voor hun werknemers. In 
dit deel berusten de resultaten zowel op de EAK, wegens de zeer soepele analyse dankzij de
terbeschikkingstelling van micro
wordt buiten beschouwing gelaten omdat deze geen uitsplitsing op grond van het scholingsniveau 
van de werkenden of van de banen biedt.
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beëindigen van de studies, tussen juli en oktober 2009 en die gedurende een jaar gevolgd werd), 
tegen meer dan zeven op de tien onder de jongeren met een diploma van het 
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vlak bevat de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) een gedeelte betreffende opleiding. De 
enquête naar de opleiding van volwassenen (AES) onderzoekt dan weer specifiek de 
kwantificering en de typering van de deelname aan opleiding van de volwassenen, voor alle 
statuten samen. De enquête naar de voortgezette beroepsopleiding (CVTS) heeft uitsluitend 
betrekking op de opleidingsinspanningen die de ondernemingen leveren voor hun werknemers. In 
dit deel berusten de resultaten zowel op de EAK, wegens de zeer soepele analyse dankzij de

microgegevens door Eurostat en de ADSEI, als op de AES. De CVTS 
wordt buiten beschouwing gelaten omdat deze geen uitsplitsing op grond van het scholingsniveau 
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ongeren, per scholingsniveau, 
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Op Europees niveau zijn de vergelijkingen gebaseerd op de indicator die afgele
het  aantal  25-  tot  64-jarigen die onderwijs (in het reguliere onderwijs) of opleiding (buiten het 
reguliere onderwijs) volgden tijdens de vier weken 
met dezelfde leeftijd. In de EU had gemidd
onderwijs of opleiding. In Denemarken volgde 32,1
en Finland bedroeg die participatiegraad ongeveer 25
Griekenland, lag hij daarentegen onder de 5
aanzienlijk lager dan het Europese gemiddelde. 

Een uitsplitsing naar scholingsniveau geeft aan dat in alle landen de laaggeschoolden minder 
toegang hebben tot onderwijs en o
beloopt het verschil in participatiegraad tussen laag
12 procentpunt. In België is dat verschil ter zake minder groot dan het gemiddelde, namelijk 
ongeveer 8 procentpunt. De meest egalitaire landen zijn de Scandinavische landen en Nederland. 
Aan het andere uiteinde bevinden zich Malta, Italië en Polen.

 
Grafiek 25 - Participatiegraad aan 
naar scholingsniveau1 
(in %) 
 

 
Bron: EC (EAK). 
1 De niet-representatieve gegevens, vooral die inzake toegang tot 

laaggeschoolden, zijn niet in deze grafiek opgenomen. De gegevens voor Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg en Polen hebben betrekking op 2011.

 
 

Wegens hun geringere toegang tot opleiding lopen de laaggeschoolden meer dan anderen het 
risico op een uitsluiting uit de arbeidsmarkt, wat in de meest extreme gevallen kan leiden tot een 
aantasting van heel hun maatscha
laaggekwalificeerde banen, een meer en meer uitgesproken technologische inhoud hebben (als 
gevolg van de steeds verder doorgedreven mechanisatie en van de ICT

Op Europees niveau zijn de vergelijkingen gebaseerd op de indicator die afgele
jarigen die onderwijs (in het reguliere onderwijs) of opleiding (buiten het 

reguliere onderwijs) volgden tijdens de vier weken vóór de enquête relateert aan de bevolking 
met dezelfde leeftijd. In de EU had gemiddeld 9,1 % van die bevolking in 2012 toegang tot 
onderwijs of opleiding. In Denemarken volgde 32,1 % van de bevolking een opleiding; in Zweden 
en Finland bedroeg die participatiegraad ongeveer 25 %. In tal van nieuwe lidstaten, alsook in 

j daarentegen onder de 5 %. In België blijft de participatiegraad, met 6,7
lager dan het Europese gemiddelde.  

Een uitsplitsing naar scholingsniveau geeft aan dat in alle landen de laaggeschoolden minder 
toegang hebben tot onderwijs en opleiding dan wie een hoger diploma heeft behaald. In Europa 
beloopt het verschil in participatiegraad tussen laag- en hooggeschoolden meer dan 

procentpunt. In België is dat verschil ter zake minder groot dan het gemiddelde, namelijk 
nt. De meest egalitaire landen zijn de Scandinavische landen en Nederland. 

Aan het andere uiteinde bevinden zich Malta, Italië en Polen. 
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representatieve gegevens, vooral die inzake toegang tot onderwijs of 
laaggeschoolden, zijn niet in deze grafiek opgenomen. De gegevens voor Duitsland, Frankrijk, 

Polen hebben betrekking op 2011. 

Wegens hun geringere toegang tot opleiding lopen de laaggeschoolden meer dan anderen het 
risico op een uitsluiting uit de arbeidsmarkt, wat in de meest extreme gevallen kan leiden tot een 
aantasting van heel hun maatschappelijk leven. Het feit dat de jobs, met inbegrip van de 

banen, een meer en meer uitgesproken technologische inhoud hebben (als 
gevolg van de steeds verder doorgedreven mechanisatie en van de ICT

Op Europees niveau zijn de vergelijkingen gebaseerd op de indicator die afgeleid is uit de EAK, die 
jarigen die onderwijs (in het reguliere onderwijs) of opleiding (buiten het 

de enquête relateert aan de bevolking 
% van die bevolking in 2012 toegang tot 

% van de bevolking een opleiding; in Zweden 
%. In tal van nieuwe lidstaten, alsook in 

%. In België blijft de participatiegraad, met 6,7 %, ook 

Een uitsplitsing naar scholingsniveau geeft aan dat in alle landen de laaggeschoolden minder 
pleiding dan wie een hoger diploma heeft behaald. In Europa 

en hooggeschoolden meer dan 
procentpunt. In België is dat verschil ter zake minder groot dan het gemiddelde, namelijk 

nt. De meest egalitaire landen zijn de Scandinavische landen en Nederland. 
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onderwijs of opleiding van de 
laaggeschoolden, zijn niet in deze grafiek opgenomen. De gegevens voor Duitsland, Frankrijk, 

Wegens hun geringere toegang tot opleiding lopen de laaggeschoolden meer dan anderen het 
risico op een uitsluiting uit de arbeidsmarkt, wat in de meest extreme gevallen kan leiden tot een 

et feit dat de jobs, met inbegrip van de 
banen, een meer en meer uitgesproken technologische inhoud hebben (als 

gevolg van de steeds verder doorgedreven mechanisatie en van de ICT-penetratie in alle 



productieprocessen) en de ontoereikende opleidingsmogelijkheden die aangepast zijn aan de 
bekwaamheid en de leerwijze van de lagergeschoolden, 
de anderen het gevaar lopen te blijven steken in laagwaardige banen die beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden, of verstrikt te raken in werkloosheid of inactiviteit. 

De door de ADSEI meegedeelde 
bevestigen dat de toegang tot opleiding tijdens de twaalf maanden vóór de enquête
veel geringer is voor de laaggeschoolden, ongeacht het type opleiding, en dat de participatie 
uiteenloopt volgens het sociaaleconomisch statuut van de bevolking.

 

 
Grafiek 26 - Deelname aan onderwijs en opleiding van de 25
de enquête in België, 2011 
(in % van het overeenstemmende totaal)
 

 
Bron: ADSEI (EAK, microgegevens).
1 Lessen in een school, met inbegrip van sociale promotie en leercontracten.
2 Buiten een school gegeven lessen, 
3 Het  raadplegen van gedrukte publicaties, internet of cd

uitzendingen, het bezoek van een documentatiecentrum of een handelsbeurs
wat toevallig wordt aangeleerd

 
 

                                                          
32  Deze vraag staat enkel in de Belgische versie van de EAK

populatie bestrijkt dan de bevolking die een opleiding heeft gevolgd tijdens de 4
Europese norm is. 

n de ontoereikende opleidingsmogelijkheden die aangepast zijn aan de 
bekwaamheid en de leerwijze van de lagergeschoolden, impliceren dat deze personen 
de anderen het gevaar lopen te blijven steken in laagwaardige banen die beperkte 

gelijkheden bieden, of verstrikt te raken in werkloosheid of inactiviteit. 

De door de ADSEI meegedeelde microgegevens die specifiek op België van toepassing zijn, 
bevestigen dat de toegang tot opleiding tijdens de twaalf maanden vóór de enquête
veel geringer is voor de laaggeschoolden, ongeacht het type opleiding, en dat de participatie 
uiteenloopt volgens het sociaaleconomisch statuut van de bevolking. 

Deelname aan onderwijs en opleiding van de 25- tot 64-jarigen tijdens de 12 maanden vóór 

(in % van het overeenstemmende totaal) 

Bron: ADSEI (EAK, microgegevens). 
et inbegrip van sociale promotie en leercontracten. 

Buiten een school gegeven lessen, seminaries, conferenties, etc. 
aadplegen van gedrukte publicaties, internet of cd-roms, het bekijken van educatieve televisie

het bezoek van een documentatiecentrum of een handelsbeurs, met uitzondering van 
wat toevallig wordt aangeleerd. 
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Bij de middengeschoolden en meer nog bij de laaggeschoolden is de participatiegraad voor 
opleidingen groter voor werkzoekenden dan voor werkenden. Die situatie vloeit wellicht 
gedeeltelijk voort uit de begeleidingsmaatregelen die werden genomen om werkzoekenden weer 
aan de slag te krijgen33, door hun competenties op peil te brengen of ze te heroriënteren naar 
beroepen waar een schaarste aan arbeidskrachten wordt vastgesteld. Bij de hooggeschoolden 
hebben de werkenden de ruimste toegang tot opleiding (40,9 % in 2011); de participatiegraad van 
de werkzoekenden ligt daar ongeveer 5 procentpunt onder. De inactieven hebben altijd, ongeacht 
hun initiële opleidingsniveau, een lagere toegang tot opleiding dan de werkenden en de 
werkzoekenden. 

Uit een opsplitsing van de toegang naar opleidingstype blijkt echter dat voor de opleiding in het 
reguliere onderwijs (in een school gegeven lessen, met inbegrip van cursussen voor sociale 
promotie en leercontracten) de participatiegraden van de inactieven en de werkzoekenden zeer 
dicht bij elkaar liggen voor de midden- en hooggeschoolden en dat ze aanzienlijk hoger zijn dan 
die van de werkenden, wat niet het geval is voor de laaggeschoolden.  

Al met al worden de opleidingen in het reguliere onderwijs slechts door een beperkt aantal 
personen gevolgd, namelijk door 4,4 % van de 25- tot 64-jarigen. Daarentegen hebben de buiten 
het reguliere onderwijs verstrekte opleidingen (cursussen, seminaries, conferenties, enz.) meer 
succes: 17 % van de bevolking nam er in 2011 aan deel, voornamelijk personen met een diploma 
van het hoger onderwijs (60 % van de deelnemers). De zelfstudie - die niet inhoudt wat toevallig 
wordt aangeleerd, maar bijvoorbeeld wel het lezen van gedrukte publicaties, de raadpleging van 
internet en cd-roms, het bekijken van educatieve uitzendingen en het bezoek van een 
documentatiecentrum of een handelsbeurs als leermiddel - oogst eveneens ruime bijval bij de 
hooggeschoolden. Meer dan een op vijf van hen trachtte zelf te leren, tegen 11,1 % gemiddeld 
voor de hele bevolking. De buiten het reguliere onderwijs verstrekte opleidingen trekken het 
grootste aantal laaggeschoolden aan (6,4 %, tegen 3,2 % voor zelfstudie en 2,3 % voor opleidingen 
in het reguliere onderwijs), maar deze percentages blijven laag ten opzichte van de andere 
opleidingsniveaus. 

Een multivariate analyse, met als referentie een werkende man, middengeschoold, tussen 35 en 
54 jaar oud, van Belgische nationaliteit en wonend in het Vlaamse Gewest, onderstreept hoezeer 
het scholingsniveau een bepalende factor is voor de toegang tot onderwijs en opleiding. 

Van de niet-studerende bevolking heeft de referentiepersoon 2,1 % kans op het volgen van een 
opleiding in het reguliere onderwijs. Iemand met dezelfde kenmerken met uitzondering van het 
scholingsniveau ziet de kans op het volgen van een opleiding toenemen tot 3,8 % indien hij 
hooggeschoold is, terwijl ze daalt tot 1,2 % als hij laaggeschoold is. De overige factoren die de 
kans op opleiding drukken, zijn een gevorderde leeftijd, en in mindere mate het woonachtig zijn in 
het Waalse Gewest. Daarentegen stijgt die kans aanzienlijk indien het individu werkzoekend is 
volgens de IAB-definitie of inactief (4,5 en 3,1 %), of als hij staatsburger is van een niet-Europees 
land (4,5 %). In deze laatste gevallen kan het individu aan dat soort opleiding deelnemen wegens 
een verplichting ze te volgen om de werkloosheidsuitkering te behouden en omdat een verhoging 
van de kennis de beste waarborg is om een baan te bemachtigen. Andere redenen kunnen ook 
samenhangen met de wens sociale banden te leggen - aangezien de deelname aan om het even 
welke opleiding het mogelijk maakt nieuwe mensen te ontmoeten - of het integratieproces van 
buitenlanders te versnellen, in het geval van opleidingen in de taal van het gastland. 

Voor hetzelfde referentie-individu bedraagt de kans om een opleiding buiten het reguliere 
onderwijs te volgen 18,6 %.  Die kans is enkel groter voor de personen die een hogere studie 
achter de rug hebben, voor wie ze oploopt tot 36,8 %. Daarentegen hebben zij die de humaniora 
niet hebben afgerond, een bijna tweemaal kleinere kans op opleiding (11,4 %). Voor dit soort 

                                                           
33  De aangeboden opleidingen die toegankelijk zijn voor de bij een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling 

ingeschreven werkzoekenden, worden uitvoeriger geanalyseerd in deel 4.4. 
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opleiding speelt de nationaliteit geen noemenswaardige onderscheidende rol. In tegenstelling tot 
de bevindingen voor de opleiding in het reguliere onderwijs, is de kans een opleiding buiten het 
reguliere systeem te volgen veel geringer voor de werkzoekenden en, vooral, de inactieven 
(respectievelijk 13,5 en 5,5 %) dan voor de werkenden. 

 

 
Tabel 27 - Kans op deelname aan opleiding tijdens de 12 maanden vóór de enquête, bevolking van 25 tot 
64 jaar ongerekend studenten, België, 2011 
 

 Opleiding in het reguliere onderwijs Opleiding buiten het reguliere onderwijs 
  Coëf-

ficiënt 
Standaard-
afwijking 

Signifi-
cantie1 

Kans Coëf-
ficiënt 

Standaard-
afwijking 

Signifi-
cantie1 

Kans 

Referentie2 -3,8550 0,0596 **** 2,1 -1,4776 0,0272 **** 18,6 
Vrouw 0,2061 0,0482 **** 2,5 -0,0425 0,0241 * 17,9 
Werkzoekende  0,7923 0,0864 **** 4,5 -0,3807 0,065 **** 13,5 
Inactief 0,3989 0,0667 **** 3,1 -1,3721 0,0466 **** 5,5 
25-34 jaar 0,6518 0,0508 **** 3,9 -0,0696 0,0285 ** 17,5 
55-64 jaar -0,5685 0,0792 **** 1,2 -0,2041 0,036 **** 15,7 
Laag-
geschoold -0,5302 0,0738 **** 1,2 -0,5708 0,0396 **** 11,4 
Hoog-
geschoold 0,6119 0,0537 **** 3,8 0,9386 0,0267 **** 36,8 
Overige EU-
staatsburger 0,0580 0,0874  2,2 -0,0629 0,0478  17,6 
Niet-EU-
staatsburger 0,7951 0,0898 **** 4,5 -0,0324 0,0767  18,1 
Wonend in 
Brussel 0,3375 0,0676 **** 2,9 -0,0891 0,0407 ** 17,3 
Wonend in 
Wallonië -0,0961 0,0533 * 1,9 -0,1457 0,0261 **** 16,5 
Pseudo R2 6,8%    15,7%    

 

 
Bron: EC (EAK, niet-gewogen microgegevens). 
1 ****: statistisch significant op de drempel van 0,1%; ***: statistisch significant op de drempel van 1 %; 

**: statistisch significant op de drempel van 5 %; *: statistisch significant op de drempel van 10 %. De in 
de tabel opgenomen kansen zijn niet additief. De gehanteerde weergave is van het ceteris paribus-type: 
één kenmerk tegelijk wordt gewijzigd ten opzichte van de referentiegroep. 

2 De referentie is een werkende middengeschoold man van 35 tot 54 jaar, van Belgische nationaliteit, die 
in Vlaanderen woont. 

 
 

Aan de hand van de AES-enquête, waarvoor de resultaten betrekking hebben op het jaar 2011, 
kunnen de uit de EAK afkomstige gegevens worden aangevuld door een onderscheid te maken 
tussen de redenen waarvoor de ondervraagden een niet-formele opleiding gevolgd hebben. De 
deelnemers konden meer dan één reden vermelden, waardoor de totalen boven 100 % uitkomen. 

De aangehaalde redenen verschillen sterk volgens het scholingsniveau. Die waarvoor de 
resultaten van de laaggeschoolden duidelijk hoger liggen dan het gemiddelde, zijn de wens om de 
kans een nieuwe baan te vinden te vergroten  (19,8 %, tegen 10,1 % gemiddeld), de wil om een 
getuigschrift te behalen (11,1 %, tegen 8,9% gemiddeld) en, in mindere mate, de wens om nieuwe 
vaardigheden te verwerven die nuttig zijn in het dagelijks leven (31,1 % tegen 28,4 % gemiddeld). 
Daarentegen vermelden ze minder vaak dan de anderen dat ze hun kennis en hun vaardigheden 
in een interessegebied wensen te verruimen, hun werk beter willen uitvoeren of hun 
loopbaanvooruitzichten willen verbeteren of dat ze verplicht zijn er aan deel te nemen. 
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Tabel 28 - Redenen om niet-formele1 opleidingen te volgen, 2011 
(in % van de deelnemers aan niet-formele opleiding, 25- tot 64-jarigen, verscheidene antwoorden mogelijk) 
 

  Laaggeschoolden Middengeschoolden Hooggeschoolden Totaal 
Om beter het werk uit te voeren of 
de loopbaanvooruitzichten te 
verbeteren 55,3 61,8 73,9 68,1 
Om kennis en vaardigheden te 
verwerven die nuttig zijn in het 
dagelijks leven  31,1 27,4 28,3 28,4 
Om de kennis en vaardigheden in 
een bepaald domein te verruimen  25,9 30,8 39,0 35,0 
Verplicht eraan deel te nemen (bv. 
door de werkgever, de 
overheidsdienst voor 
arbeidsbemiddeling, enz.) 23,0 33,7 26,3 28,1 
Om meer kans te maken een baan te 
vinden of van werk te veranderen  19,8 9,9 8,3 10,1 
Om een getuigschrift te behalen  11,1 9,6 8,1 8,9 
Om andere mensen te ontmoeten of 
als ontspanning  n.b. 7,5 10,7 9,2 
Om het risico te minimaliseren zijn 
baan te verliezen n.b. 5,3 4,5 4,8 
Om een eigen zaak op te richten n.b. n.b. 2,1 2,2 

 

 
Bron: ADSEI (AES). 
1 De cijfers die in het cursief worden weergegeven zijn niet statistisch representatief (tussen 20 en 

49 respondenten). De vermelding n.b. geeft aan dat er geen enkel gegeven beschikbaar is voor de 
betrokken populatie (minder dan 20 respondenten; gegevens niet beschikbaar). 

 
 

Het is ook mogelijk om aan de hand van de AES-enquête vast te stellen dat de voornaamste 
hinderpaal voor het volgen van een opleiding is dat de ondervraagde personen vinden dat ze er 
geen behoefte aan hebben. De laaggeschoolden zijn proportioneel het vaakst deze mening 
toegedaan (83 % van het totaal), tegen respectievelijk 77 en 65 % voor de midden- en 
hooggeschoolden. 

 

4.3. Opleiding van werkenden 

De schokken van technologische of organisatorische aard die de ondernemingen treffen, kunnen 
de van de werknemers geëiste competenties beïnvloeden, aangezien er een (grotere of kleinere) 
transformatie van de productiefunctie uit voortvloeit. De Grip en Van Loo (2002) spreken in dat 
kader van 'economische veroudering'. Hoe ingrijpender en langduriger de verandering is, des te 
meer zullen de competenties in het gedrang komen en des te meer zal de productiviteit van de 
werknemers  - ceteris paribus - worden aangetast. 

Wanneer de verandering tot uiting komt in een sterke ontwaarding van de competenties van de 
loontrekkenden, is voortgezette opleiding een middel om de kennis aan te passen teneinde de 
werknemers van de onderneming aan het werk te houden. Indien deze aanpassing niet mogelijk 
of ontoereikend is, dan wordt het noodzakelijk nieuwe werknemers in dienst te nemen van wie de 
competenties beter overeenstemmen met de nieuwe productievereisten. 

De economische veroudering van de competenties is groter voor de werkenden die hun kennis in 
het verleden hebben verworven, want ze moeten concurreren met de nieuwkomers, wier kennis 
aansluit bij de meest recente productiemethoden. Het probleem is des te nijpender naarmate die 
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kennis uit het verleden meer gespecialiseerd is. Daaruit resulteert dat de kennis des te sneller 
voorbijgestreefd kan zijn naarmate het scholingsniveau hoger is, wat de bovengenoemde 
verschillen in deelname aan voortgezette opleidingen kan verklaren: de hoogstgeschoolden zijn 
zich niet alleen beter bewust van de ontwaarding van hun basiskennis, maar zijn ook meer in staat 
die achteruitgang te compenseren via voortgezette opleiding. 

Bij een gelijke basisopleiding is de achteruitgang echter niet even groot voor alle gevolgde 
cursussen/studierichtingen noch voor alle uitgeoefende taken. Taken die steunen op specifieke 
kennis (zoals de werking van een machine of programmering in de informatica) verliezen sneller 
hun waarde dan de taken die meer generieke competenties benutten of waarvoor ervaring 
belangrijker is (zoals verkoop of management)34.  

Uit de resultaten van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) blijkt dat de 
werkenden die een intellectueel beroep uitoefenen35, zich meer dan de handarbeiders ervan 
bewust zijn dat ze aanvullende opleiding nodig hebben om de vereiste verantwoordelijkheden in 
hun functie te kunnen dragen (ongeveer 11 % van het totaal, tegen ongeveer 8 %). Een groter 
aantal van hen beweert ook dat hun baan de verwerving van nieuwe competenties vergt: amper 
één laaggeschoolde handarbeider op twee onderschrijft die stelling, tegen 84 % van de 
geschoolde intellectuele werkenden. Deze vaststelling bevestigt de hypothese dat de meest 
gespecialiseerde kennis en taken de meest regelmatige bijwerkingen vergen. Daarentegen zijn er 
slechts weinig verschillen merkbaar in de perceptie van opleiding als instrument om de wijze te 
verbeteren waarop de werkenden hun taken uitvoeren: meer dan 85 % van hen merkte een 
verbetering in het dagelijkse werk, behalve de geschoolde handarbeiders (81 %). Omdat hun 
loopbaanvooruitzichten aanzienlijk minder veelbelovend zijn dan voor de anderen, zijn er 
daarentegen verhoudingsgewijs meer handarbeiders, en vooral de lagergeschoolde onder hen, 
die opleiding beschouwen als een middel om hun werkgelegenheidskansen te verbeteren. 

  

                                                           
34 Greenan N. et al., (2013). 
35 De resultaten van deze enquête zijn niet uitgesplitst naar het scholingsniveau van de werknemers. Het uitgeoefende 

beroep moet worden beschouwd als een proxy van deze variabele. De uitsplitsing is slechts voor 4 categorieën van 
werknemers beschikbaar: de geschoolde intellectuele werknemers (ISCO 1, 2 en 3), de laaggeschoolde intellectuele 
werknemers (ISCO 4 en 5), de geschoolde handarbeiders (ISCO 6 en 7), en de laaggeschoolde handarbeiders (ISCO 8 
en 9). 
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Tabel 29 – Competenties en opleiding van de werkenden: resultaten van de Europese enquête naar de 
arbeidsomstandigheden voor België, 2010 
(in % van het totaal) 
 

 Laag-
geschoolde 

hand-
arbeiders 

Geschoolde 
hand-

arbeiders 

Laag-
geschoolde 

intel-
lectuele 

werk-
nemers 

Geschoolde 
intel-

lectuele 
werk-

nemers 

     
Overeenstemming van de competenties met de 
jobvereisten 

    

Welke van deze alternatieven beschrijft het best uw 
competenties in uw functie: 

    

 - Ik heb een aanvullende opleiding nodig om mijn 
verantwoordelijkheden te dragen 

7,2 7,9 10,7 11,1 

 - Mijn huidige competenties stemmen goed overeen 
met mijn verantwoordelijkheden 

63,1 64,4 62,5 57,6 

 - Ik beschik over de nodige competenties om een 
zwaardere verantwoordelijkheid te dragen 

29,7 27,8 26,8 31,3 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
     
Mening over de baan     
Vindt u dat u voor uw baan nieuwe dingen moet leren? 
(Positieve antwoorden) 

51,2 66,4 72,9 83,7 

Vindt u dat uw baan goede loopbaanvooruitzichten 
biedt? (Positieve antwoorden) 

33,0 45,6 40,6 48,6 

     
Mening over het nut van de opleiding     
Bent u het ermee eens dat de opleiding u heeft geholpen 
uw werkwijze te verbeteren? (Positieve antwoorden) 

85,6 81,2 88,7 86,4 

Bent u het ermee eens dat de opleiding uw 
loopbaanvooruitzichten heeft verbeterd? (Positieve 
antwoorden) 

60,5 58,2 56,6 49,0 

 

 
Bron: Eurofound (EWCS). 
 
 

Hoewel werkenden vaker deelnemen aan opleidingen buiten het reguliere onderwijs dan 
werkzoekenden en inactieven, blijft die deelname relatief beperkt wanneer men kijkt naar de 
Europese norm, namelijk de toegang tot opleiding in de vier weken vóór de enquête: in België 
bedraagt het percentage opgeleide werkenden immers slechts 5,7 % bij een referentieperiode 
van vier weken36 (Eurostat), tegen 21,2 % bij een referentieperiode van 12 maanden (ADSEI)37.  

De microgegevens die Eurostat ter beschikking stelt, zijn echter de enige waarmee de toegang tot 
opleiding kan worden gedifferentieerd volgens een geheel van relevant geachte 
werkgelegenheidskenmerken. De analyse werd uitgevoerd voor de werkende beroepsbevolking 
van 15 tot 64 jaar, met uitzondering van de personen die zich als student beschouwen. De kans op 
opleiding buiten het reguliere onderwijs van deze bevolking werd bestudeerd voor het gewest 
waar de betrokkene werkzaam is, de bedrijfstak, het soort beroep dat hij uitoefent, de grootte 
van de onderneming, het type van arbeidsovereenkomst, het arbeidsstelsel en de anciënniteit van 
de werkende. Er werd bijgevolg gewerkt met beperkte bevolkingsgroepen. De resultaten zijn 
niettemin significant en vertonen aanzienlijke verschillen inzake toegang tot opleiding. 

                                                           
36 Ter vergelijking: bijna 30 % van de werknemers had toegang tot een opleiding van dat type in Denemarken, en 

ongeveer 20 % in Finland en Zweden. 
37 Die percentages worden berekend voor de werkende bevolking van 15 tot 64 jaar, studenten niet inbegrepen. Voor 

de werkzoekenden zakt de participatiegraad van 11,4 tot 4 % en voor de inactieven van 4,8 tot 2,2 %. 



 
Grafiek 27 - Kans op opleiding van de werknemers, volgens de kenmerken van de baan
(in %, bevolking van 15 tot 64 jaar ongerekend studenten)
 

 
Bron: EC (EAK, niet-gewogen microgegevens).
1 De in de grafiek opgenomen kansen zijn niet 

paribus-type: één kenmerk tegelijk wordt gewijzigd ten opzichte van de referentiegroep.
2 Het referentie-individu is een in Vlaanderen werkende man, met een voltijdse middengekwalificeerde 

baan (categorieën  4  tot  8  van  ISCO
dienstensector (bedrijfstakken G tot U van de nomenclatuur NACE
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Kans op opleiding van de werknemers, volgens de kenmerken van de baan1, 2011 
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In Wallonië38 kunnen de zelfstandigen, alsook de bedrijven met minder dan 250 werknemers39 
die op het Waalse grondgebied gevestigd zijn, de uitgaven voor de door een erkende opleider 
verstrekte opleidingen40 verlichten door middel van opleidingscheques (“chèques formation”) 
met een nominale waarde van € 30 die worden aangekocht voor € 15. Deze regeling dekt dus de 
helft van de opleidingsuitgaven. De omvang van de onderneming bepaalt het aantal 
opleidingscheques dat ze kan verkrijgen; het schommelt van 100 tot 800 eenheden. De betrokken 
werkenden zijn de zelfstandigen en hun helpers, alsook de loontrekkenden en de 
uitzendkrachten41. De opleidingen moeten voldoen aan bepaalde vereisten: het moet gaan om 
kwalificerende opleidingen, die afgestemd zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt, van het 
algemene type (transversale competenties) en ze moeten vaardigheden aanleren die 
overdraagbaar zijn naar andere ondernemingen of werkterreinen. Met de cheque kunnen ook 
taalcursussen of opleidingen over het leefmilieu of het klimaat worden gevolgd.   

Het stelsel van het aanpassingskrediet (“crédit d’adaptation”) biedt de in Wallonië gevestigde 
ondernemingen en zelfstandigen bovendien een subsidie van € 6 tot € 10 per opleidingsuur, 
afhankelijk van de grootte en de vestigingsplaats van de onderneming42. De opleiding moet 
kwalificerend en specifiek zijn, en voor ten minste 3 werknemers worden gegeven. Voorbeelden 
daarvan zijn de aanpassing aan een nieuwe arbeidsplaats of de invoering van een 
arbeidsduurvermindering of een stelsel voor de organisatie van de arbeidstijd, opleidingen 
gekoppeld aan een investering, aan een nieuwe werkmethode of aan het opzetten van een 
kwaliteitsbeheersysteem (ISO 9001), een milieubeheersysteem (ISO 14001, EMAS) of een 
veiligheidsbeheersysteem (VCA, BeSaCC, OHSAS 18001), en elke andere opleiding die bedoeld is 
om de onderneming aan te passen aan de industriële, organisatorische of technologische 
veranderingen. 

Een aanvullende regeling (aanpassingskrediet, gedeelte mentorschap) biedt de ondernemingen 
die gebruik wensen te maken van de verworven kennis van een ervaren werknemer om een 
andere werknemer op te leiden, een forfaitaire subsidie van € 10 per uur, ongeacht de grootte 
van de onderneming. Wanneer de werknemer in opleiding laaggeschoold is, wordt die 
tegemoetkoming verhoogd met € 1. Het moet absoluut een langdurige opleiding zijn, die ten 
minste 300 uren begeleiding omvat tijdens een periode van 6 tot 12 maanden. 

In Vlaanderen wordt voortgezette opleiding aangemoedigd aan de hand van een individueel recht 
van de werknemer  via de regeling van de opleidingscheques43. In dat kader kan elke werknemer 
met een baan op het Vlaamse of Brusselse grondgebied die zich, op eigen initiatief, laat 
inschrijven voor een opleiding ('loopbaanbegeleiding', opleiding die voortvloeit uit het voor die 
begeleiding uitgewerkte plan, of een andere door een erkende opleider verstrekte opleiding), 
opleidingscheques aanschaffen waarvan de nominale waarde tweemaal hoger is dan de 
verkoopprijs, voor een maximaal bedrag van € 250 per kalenderjaar. Een aanvullende toelage kan 
worden verkregen door, enerzijds, personen die behoren tot een kansengroep (onder meer die 
welke ten hoogste over een diploma van het secundair onderwijs beschikken) en ingeschreven 
zijn in een loopbaanbegeleidingstraject en, anderzijds, de personen zonder een diploma van 

                                                           
38 Bron: http://www.leforem.be/entreprises/aides/formation/aides-a-la-formation.html. 
39 En waarvan de omzet bovendien ten hoogste € 50 miljoen bedraagt of waarvan het balanstotaal lager dan 

€ 43 miljoen is. 
40 Het gaat hier om de door de opleider aangerekende opleidingskosten. De onderneming moet de eventuele reis- en 

verblijfkosten van de werknemers in opleiding volledig voor haar rekening nemen, alsook de lonen die aan deze 
werknemers worden uitbetaald ondanks hun afwezigheid op het werk. 

41 Personen die onder een Plan Formation Insertion (PFI) vallen, studenten, werknemers met een leercontract en 
stagiairs hebben er geen recht op. 

42 De subsidie bedraagt € 9 voor de kmo's en € 6 voor de andere ondernemingen. Een aanvullende subsidie van € 1 
per opleidingsuur kan bovendien worden verkregen voor de ondernemingen die gevestigd zijn in een gebied dat 
wordt erkend als 'ontwikkelingsgebied' uit hoofde van artikel 87, lid 3 a) en c) van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap. 

43 Bron: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml. 
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hoger onderwijs die studeren om een baccalaureaat te behalen, die een hogere studie volgen in 
het onderwijs voor sociale promotie of die studeren voor leerkracht of geaggregeerde. 

Deze regeling wordt aangevuld met de subsidiëring van bepaalde activiteiten van de op Vlaams 
grondgebied gevestigde kmo's, de 'kmo-portefeuille'44. Deze bevat een gedeelte opleiding, dat 
€ 2 500 per onderneming per jaar beloopt en tot doel heeft de opleidingskosten met de helft te 
verlichten, binnen de grenzen van het toegestane plafond. Het subsidiëringsplafond bedraagt € 90 
per uur (exclusief btw), wat betekent dat de subsidie per opleidingsuur beperkt is tot € 45 per uur. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen de kmo's en zelfstandigen op bepaalde 
voorwaarden opleidingssteun45 aanvragen: de kosten ervan moeten ten minste € 1 000 bedragen 
en van uitzonderlijke of dringende aard zijn. Die steun geldt dus niet, indien de opleiding 
betrekking heeft op problemen inzake dagelijks of gewoon bestuur, verband houdt met kennis 
eigen aan de activiteiten van de onderneming of het gevolg is van een investering (bijvoorbeeld 
de aankoop van een machine). De premie bedraagt 50 % van de opleidingskosten en varieert 
tussen minimum € 500 en maximum € 5 000. Ze geldt voor maximum drie opleidingen per 
kalenderjaar. 

Voorts is het stelsel van de opleidingscheques46 bestemd om de opleiding van werkzoekenden 
vóór of na hun indienstneming te financieren. De talencheques financieren voor 100 % de 
taalopleidingen (Nederlands, Engels, Duits, Frans), ten belope van maximaal € 2 280. De ICT-
cheques subsidiëren voor 100 % de opleidingen in kantoorautomatisering (Access, Excel, Acrobat, 
Autocad, enz.) en Internet, ten bedrage van maximaal € 2 240. De algemene opleidingscheques 
financieren voor 50 % de aanvullende opleidingen in gebieden als bouwwerken, houtbewerking, 
onderhoud van groene ruimten, milieu, horeca, biotechnologie, vervoer, bewaking, enz. 
gedurende de eerste zes maanden na de indienstneming, met een plafond van € 2 250.  

In de Duitstalige gemeenschap wordt de voortgezette opleiding ondersteund door twee 
regelingen. Het Arbeitsamt kan aan ondernemingen uit de particuliere sector opleidingssteun 
verlenen voor specifieke (toegespitst op activiteiten in de onderneming) of algemene opleidingen. 
De opleidingssteun bestaat uit een forfaitair bedrag per uur opleiding en per werknemer (€ 9 per 
uur en per werknemer in de kmo's; € 6 in de grote ondernemingen). Het totale bedrag van de 
jaarlijkse steun is beperkt tot € 15 000 voor de kmo's en tot € 20 000 voor grote ondernemingen. 
De gemiddelde opleidingsduur per werknemer is gelimiteerd tot 150 uur. De BRAWO-subsidie van 
het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap is gericht op degenen (werknemers, zelfstandigen, 
enz.) die op eigen initiatief een opleiding willen volgen. De opleidingen moeten kwalitatief 
hoogstaand zijn. Ze moeten tevens gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt. De Duitstalige 
Gemeenschap draagt een derde van de subsidieerbare kosten (inschrijvingsrechten, didactisch 
materiaal, verblijfkosten, enz.) ten belope van maximaal € 1 000 per persoon en per opleiding of 
opleidingsjaar. 

Op zeldzame uitzonderingen na zijn de verschillende regelingen niet afgestemd op het 
scholingsniveau van de deelnemers aan de opleiding. Dat is evenmin systematisch het geval voor 
de initiatieven die worden gefinancierd met bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ten 
gunste van opleiding die de werkgevers dienen te betalen krachtens wettelijke of paritaire 
verplichtingen. De definitie van het begrip 'kansengroep' - dat voorkomt in het kader van de 
bijdrage van minimaal 0,10 % van de loonsom die de werkgevers met personeel dat onderworpen 

                                                           
44 In dat kader kan een onderneming maximaal € 15 000 subsidie per jaar ontvangen voor haar uitgaven voor 

opleiding, advies, technologieverkenning en advies internationaal ondernemen. Ze kan een aanvullende subsidie 
van € 25 000 verkrijgen in het kader van uitgaven voor strategisch advies. Bron: 
http://www.agentschapondernemen.be/artikel/hoeveel-subsidie-kan-een-onderneming-krijgen. 

45  Bron: http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/se-former-ou-encourager-la-formation 
46 Bron: http://www.actiris.be/tabid/143/language/fr-BE/Default.aspx. 
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is aan de wetgeving op de sociale zekerheid47 moeten betalen aan een fonds voor 
bestaanszekerheid, een opleidingsfonds of, bij gebrek hieraan, de RSZ, ter uitvoering van het 
centraal akkoord (of, bij ontstentenis hiervan, een regeringsbeslissing) - is afgeleid uit de CAO's 
die in een paritair orgaan of voor een onderneming of een groep van ondernemingen werden 
gesloten. Hoewel de laaggeschoolde werknemers en/of werkzoekenden daar doorgaans toe 
behoren, is dat momenteel noch systematisch noch verplicht het geval48. 

 

4.4. Opleiding van de werkzoekenden 

4.4.1. Toegang tot opleiding op basis van de RVA-gegevens 

Aan de hand van de databank DOPFLUX en van een soortgelijke methode als werd gehanteerd 
voor de berekening van de uitstroom naar de werkgelegenheid in deel 3.3.2, heeft de RVA een 
uitstroom naar opleiding berekend. De RVA meet het percentage werkzoekende 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW-WZ) die tijdens een bepaald kwartaal 
geregistreerd waren en die in de 12 volgende maanden ten minste één keer een vergoeding 
kregen als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die wordt vrijgesteld om een opleiding te 
volgen49 of om weer te gaan studeren50.  

In totaal bedraagt de uitstroom uit de werkloosheid om een opleiding te volgen of de studie te 
hervatten 9,9 %. Dat percentage is het kleinst voor de laaggeschoolden (8,8 %), maar ligt amper 
hoger voor de hooggeschoolden (9,4 %), van wie het diploma reeds de beste kansen op toegang 
tot de arbeidsmarkt geeft. De uitstroom naar opleiding van de middengeschoolden is 
daarentegen veel hoger (12,5 %). 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de laaggeschoolden de voornaamste begunstigden van die 
vrijstellingen zijn, waarbij ze 51,4 % van de betrokken groep vertegenwoordigen, maar dat 
percentage blijft lager dan hun aandeel in het totale aantal werkzoekenden (58,1 %). 

De transitiegraden naar een opleiding of studie variëren sterk naargelang van de kenmerken van 
de laaggeschoolde werkzoekenden. Ze zijn des te hoger naarmate de werkzoekenden jonger zijn 
of hun werkloosheidsduur korter. Zo genoot 14,8 % van de in het 2de kwartaal van 2011 
geregistreerde werkzoekenden van 15 tot 24 jaar een vrijstelling, tegen minder dan 10 % voor de 
25- tot 54-jarigen en slechts 0,5 % voor de oudsten. De beroepsopleidingen oogsten de ruimste 
bijval: ze maken bijna 82 % van de vrijstellingen voor laaggeschoolden uit. Hoewel de voltijdse 
opleidingen de meeste deelnemers aantrekken, ongeacht de leeftijdscategorie, doet zich een 
duidelijke verschuiving naar deeltijdse opleidingen voor bij de oudste werkzoekenden. Een steeds 
grotere voorkeur voor deeltijdse beroepsopleidingen is eveneens merkbaar naarmate de 
werkloosheidsduur langer wordt. De hervatting van de studie komt ook vaker voor bij langdurig 

                                                           
47 Met uitzondering van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, alsook van een reeks organen en instellingen 

die onder de overheidssector ressorteren. 
48 Een wetsontwerp dat een verdeling van de aldus aangetrokken middelen onder een beperkt aantal kansengroepen 

zou opleggen, wordt momenteel besproken. 
49 Tot de werklozen in opleiding behoren de personen die een voltijdse beroepsopleiding volgen en die na hun studie 

of na arbeidsprestaties werden aanvaard als werkzoekenden, zij die een deeltijdse beroepsopleiding volgen, zij die 
een middenstandsopleiding volgen, zij die deelnemen aan een beroepsopleiding in de onderneming of een 
beroepsinschakelingstijd volbrengen, personen die met een coöperatieve een overeenkomst hebben gesloten als 
kandidaat-ondernemers, en jonge werklozen van minder dan 26 jaar die een vrijwillige militaire inzet hebben 
onderschreven. 

50 Tot de studerende werklozen behoren de werkzoekenden die hun studie hebben hervat in het kader van een 
volledig leerplan, zij die gaan studeren krachtens een akkoord met de directie, zij die in het kader van hun studie 
een opleiding volgen of een stage lopen in het buitenland en zij die een studie hebben hervat die leidt tot een 
beroep waarvoor tekorten werden vastgesteld. 
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4.4.2. Toegang tot opleiding op basis van de gegevens van de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling 

In dit deel worden de opleidingen behandeld van de niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), 
zoals ze zijn geregistreerd door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling of de 
opleidingsinstellingen. Deze geven niet noodzakelijk aanleiding tot een vrijstelling van de RVA.  

De administratieve statistieken betreffende de opleiding van de NWWZ zijn niet rechtstreeks 
vergelijkbaar tussen de gewesten. Ze zijn niet altijd volledig (omdat ze niet alle voor (NWWZ) 
toegankelijke opleidingstypen vermelden) en ze zijn niet geharmoniseerd tussen de gewesten 
inzake de opleidingsvormen die in rekening worden gebracht. De opmaak van de statistieken over 
opleiding verschilt van de ene overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling en de ene 
opleidingsinstelling tot de andere, maar het is voor elk gewest mogelijk de deelnemers aan 
opleiding te typeren volgens bepaalde criteria, zoals het scholingsniveau. Bovendien bestaat er 
geen 'longitudinale' follow-up van de NWWZ nadat ze een opleiding hebben aangevat 
(betreffende hun werkloosheid of inschakeling op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld). De gegevens 
inzake participatie zijn echter op zijn minst belangrijk om te beoordelen in welke mate en richting 
de NWWZ worden begeleid bij hun zoektocht naar werk. 

 
Tabel 30 - Uitsplitsing naar scholingsniveau van het aantal NWWZ die  ten  minste  één  door  FOREM  
georganiseerde of erkende opleiding hebben aangevat, per type, in 20121 
(in %, tenzij anders vermeld) 
 

 
Laagge-

schoolden 

Midden-
geschool-

den 

Hoogge-
schoolden 

Andere² Totaal 
p.m. 

Absoluut 
aantal 

Talen  12,0 39,1 47,7 1,2 100,0 5 174 
ICT 16,1 44,5 37,9 1,5 100,0 3 611 
Partners3 50,6 35,2 10,7 3,5 100,0 28 359 
Beroepsgerichte opleidingen 35,2 44,4 17,2 3,1 100,0 20 427 
       
Totaal zonder 
dubbeltellingen 

40,6 39,0 17,3 3,1 100,0 52 832 

       
Participatiegraad in 
verhouding tot de NWWZ4 

11,7 14,7 13,5 2,5 11,5  

 

 
Bronnen: FOREM, berekeningen HRW. 
1 Interpretatie: 5 174 afzonderlijke NWWZ hebben in 2012 ten minste één taalopleiding aangevat, 

ongeacht de eventuele andere gevolgde opleidingen. 12 % van hen was laaggeschoold. Een 
afzonderlijke deelnemer kan tijdens het jaar meerdere verschillende soorten opleidingen hebben 
gevolgd; het komt er dus op aan tot een totaal zonder dubbeltellingen te komen om een 
participatiegraad te berekenen. 

2 Onbepaald en leercontracten. 
3  Voornamelijk beroepsgerichte doorstroomopleidingen. 
4 Aantal afzonderlijke NWWZ in 2012 waartoe de individuen behoren die een opleiding hebben 

aangevat. 
 
 

Van de bij FOREM ingeschreven NWWZ hebben laaggeschoolden in 2012 even vaak als 
middengeschoolden ten minste één opleiding aangevat (samen 80 % in totaal). Dit hoge 
percentage is uiteraard het gevolg van het feit dat ze sterker vertegenwoordigd zijn in de 
werkloosheid dan de hooggeschoolden. Wanneer het aantal deelnemers wordt uitgedrukt in 
verhouding tot de afzonderlijke NWWZ tijdens dezelfde periode, verschilt de ratio immers vrij 
weinig van de ene scholingsniveaugroep tot de andere. De 'populariteit' van sommige modules is 
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evenwel afhankelijk van het scholingsniveau van de deelnemer. Taalcursussen of opleidingen in 
informatie- en communicatietechnologieën (ICT) vinden relatief minder bijval bij laaggeschoolden. 
Deze laatste hebben er vaker behoefte aan (opnieuw) een vak te leren en volgen veeleer 
beroepsgerichte doorstroomopleidingen (verwerving van technische voorkennis, 
beroepshoudingen en basisvaardigheden voor een vak). De laaggeschoolde deelnemers zijn in 
30 % van de gevallen jonger dan 25 jaar. Beroepsgerichte opleidingen ("formations qualifiantes") 
worden meestal gevolgd door personen die hooguit hun secundaire studie hebben beëindigd en 
reeds over een bagage aan nuttige vaardigheden voor de uitoefening van een beroep beschikken. 
Het totale aantal afzonderlijke deelnemers steeg van 42 000 in 2006 tot ongeveer 53 000 in 2012. 

Net als de bij FOREM ingeschrevenen, kunnen de werkzoekenden die ressorteren onder de ADG in 
de Duitstalige Gemeenschap zich laten inschrijven voor opleidingen. De totale participatiegraad 
kwam in 2012 uit op 17,7 %, met een hoger dan gemiddeld percentage voor de laaggeschoolden. 

 

 
Tabel 31 - Uitsplitsing naar scholingsniveau van het aantal NWWZ die  ten  minste  één  door  ADG  
georganiseerde of erkende opleiding hebben aangevat, per type, in 20121 
(in %, tenzij anders vermeld) 
 

 Laag-
geschool-

den 

Midden-
geschool-

den 

Hoog-
geschool-

den 

Andere² Totaal p.m. 
Absoluut 

aantal 
Ateliers voor het zoeken 
naar werk, stages 

40,7 27,8 11,1 20,4 100,0 108 

Voorbereidende 
cursussen3 

77,3 n.r. n.r. n.r. 100,0 22 

Individuele opleiding in de 
ondernemingen 

23,9 48,6 13,0 14,5 100,0 138 

Beroepsopleiding4 36,3 38,2 9,7 15,7 100,0 267 
Sociaaleconomische 
integratie5 

57,9 17,0 4,7 20,5 100,0 171 

Talen 25,8 21,5 11,3 41,4 100,0 186 
       
Totaal zonder 
dubbeltellingen 

38,0 29,8 10,0 22,2 100,0 842 

       
Participatiegraad in 
verhouding tot de NWWZ6 

20,4 18,1 10,3 0,2 17,7  

 

 
Bronnen: ADG, berekeningen HRW. 
1 Interpretatie: 138 afzonderlijke NWWZ hebben in 2012 ten minste één individuele opleiding in de 

onderneming aangevat, ongeacht de eventuele andere gevolgde opleidingen. 23,9 % van hen was 
laaggeschoold. Een afzonderlijke deelnemer kan tijdens het jaar meerdere verschillende soorten 
opleidingen hebben gevolgd; het komt er dus op aan tot een totaal zonder dubbeltellingen te komen 
om een participatiegraad te berekenen. De niet-representatieve gegevens hebben betrekking op 
minder dan 5 personen. 

2 Onbepaald en leercontracten. 
3 Bijvoorbeeld lees- of schrijfcursussen, cursussen op afstand.  
4  Beroepsgerichte opleidingen in de ADG-centra, de scholen, de IFAPME-centra of andere instellingen. 
5 Integratiemaatregelen waarin opleidingen worden gecombineerd met hertewerkstellingsmaatregelen. 
6 Aantal afzonderlijke NWWZ in 2012 waartoe de individuen behoren die een opleiding hebben aangevat. 
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De beroepsopleiding van de Brusselse werkzoekenden wordt verzekerd door Bruxelles Formation 
en  de  VDAB (en door Franstalige of Nederlandstalige partners). Bijna vier op de tien 
werkzoekenden die in 2012 bij Actiris waren ingeschreven, beschikten over in het buitenland 
behaalde getuigschriften of diploma's, zonder enige equivalentie met het Belgische systeem. 
Ongeacht het type van aangevatte opleiding vormden de in het buitenland opgeleide personen de 
grootste groep begunstigden. De personen van buitenlandse origine die een gelijkwaardig 
diploma hebben behaald, worden ingedeeld bij het 'standaard' opleidingsniveau51. Bruxelles 
Formation telde in 2012 in totaal 9 760 afzonderlijke werkzoekenden die ten minste één opleiding 
hadden aangevat (maar dat cijfer omvat niet alle gevolgde opleidingen, zoals de individuele 
beroepsopleiding, de hervatting van de studie, opleidingen voor sociale promotie, enz.). In 2006 
ging het om ongeveer 8 000 afzonderlijke personen. Wat hun kenmerken betreft: ongeveer 45 % 
van die deelnemers werd opgeleid in het buitenland zonder equivalentie in België, 21 % van hen 
was laaggeschoold, 18 % middengeschoold en 14 % hooggeschoold. De opleidingen nemen 
verschillende vormen aan en hebben betrekking op uiteenlopende domeinen. Overeenkomstig de 
verwachtingen oogsten alfabetisering, beroepsgerichte doorstroomopleidingen en 
basisopleidingen (die gericht zijn op het verwerven van de vereiste voorkennis of het weer op peil 
brengen van de nodige kennis om een baan uit te oefenen of een beroepsgerichte opleiding te 
kunnen volgen) en vorming door arbeid het meest succes bij personen van buitenlandse origine, 
gevolgd door de laaggeschoolden van alle leeftijden. Projectbepaling wordt ook meer gevolgd 
door personen die de school niet hebben beëindigd. De verdeling tussen de drie bepaalde 
scholingsniveaus is evenwichtiger voor de opleidingen die zich richten tot wie al beschikt over een 
zekere bagage aan competenties om relatief snel een baan te vinden: de beroepsgerichte 
opleidingen (die bedoeld zijn om een vak aan te leren in een gegeven beroepstak), de opleidingen 
in de onderneming en de taalcursussen.  

De participatiegraad in procenten van het aantal afzonderlijke NWWZ bedroeg gemiddeld 5,4 %52, 
met de hoogste graad voor de in het buitenland opgeleiden (6,1 %) en de laagste voor de 
laaggeschoolden (4,2 %)53. Daar moet echter het aantal Brusselse werkzoekenden – een 
minderheid – worden aan toegevoegd die in 2012 een opleiding bij de VDAB hebben aangevat, 
namelijk ongeveer 1 750 personen, een aantal dat sinds 2006 gestaag toeneemt (1 400 personen). 
Hierdoor loopt de participatiegraad op tot 6,3 % in 2012.  

  

                                                           
51  De handhaving van een onderscheid met de personen die geen equivalent diploma hebben behaald, is 

gerechtvaardigd doordat de inschakelingsgraad van deze laatste relatief gering is en overeenstemt met die van de 
laaggeschoolde werkzoekenden. 

52  Indien de ratio wordt uitgedrukt in procenten van het gemiddelde aantal NWWZ in 2012, bereikt deze 9 %.  
53  Indien de buitenlandse gediplomeerden zonder equivalentie worden gehergroepeerd in de categorie 

laaggeschoolden, dan bereikt de participatiegraad van deze verruimde groep laaggeschoolden 5,3 %. 



175. 

 

 
Tabel 32 - Uitsplitsing naar scholingsniveau van het aantal niet-werkende werkzoekenden die ten minste 
één door Bruxelles Formation georganiseerde opleiding hebben aangevat, per type, in 20121 
(in %, tenzij anders vermeld) 
 

 

Laag-
geschool-

den 

Midden-
geschool-

den² 

Hoog-
geschool-

den 

Studie in 
het 

buitenland 
zonder 
equi-

valentie³ 

Andere
4 

Totaal 

p.m. 
Abso-
luut 

aantal 

Alfabetisering 8,9 n.r. n.r. 88,9 - 100,0 593 
Basis-
opleidingen 

23,8 16,4 4,2 48,4 7,2 100,0 2 357 

Projectbepaling  28,5 21,2 3,6 45,6 1,1 100,0 1 658 
Werkend leren 28,3 11,4 n.r. 57,5 0,3 100,0 325 
Talen  16,1 18,6 16,4 47,9 1,0 100,0 3 290 
Beroepsgerichte 
doorstroom-
opleiding 

33,5 20,6 4,0 41,6 0,3 100,0 1 143 

Beroepsgerichte 
opleiding 

24,2 23,3 13,8 34,8 3,9 100,0 5 104 

Opleiding in de 
onderneming 

19,1 27,7 23,2 29,2 0,7 100,0 267 

Andere 19,2 21,3 19,9 35,8 3,9 100,0 2 158 
        
Totaal zonder 
dubbeltellingen 

20,5 17,5 13,6 44,6 3,9 100,0 9 760 

        
Participatie-
graad in 
verhouding tot 
de NWWZ5 

4,2 4,6 5,1 6,1 - 5,4  

 

 
Bronnen: Bruxelles Formation, berekeningen HRW. 
1 Interpretatie: 5 104 afzonderlijke NWWZ hebben in 2012 ten minste één beroepsgerichte opleiding 

aangevat, ongeacht de eventuele andere gevolgde opleidingen. 24,2 % van hen was laaggeschoold. Een 
afzonderlijke deelnemer kan tijdens het jaar meerdere verschillende soorten opleidingen hebben 
gevolgd;  het  komt  er  dus  op  aan  tot  een  totaal  zonder  dubbeltellingen  te  komen  om  een  
participatiegraad te berekenen. De niet-representatieve gegevens hebben betrekking op minder dan 
10 personen. 

2 Met inbegrip van de personen die een leercontract hebben gehad. 
3 De in het buitenland gevolgde en in België erkende studierichtingen vallen onder een van de drie 

'standaard'-categorieën. 
4 Onbepaald. 
5 Aantal afzonderlijke NWWZ in 2012 (begrip 'arbeidsreserve'): Actiris stelt deze statistiek op door aan 

het einde van elke maand het aantal verschillende niet-werkende werkzoekenden te registreren (de 
'snelle transities' binnen één maand zijn daar dus niet in opgenomen).  

 
 

In  de  door  de  VDAB voor Vlaanderen meegedeelde gegevens kunnen de kenmerken van de 
NWWZ veranderen bij elke inschrijving voor een opleiding (bij de andere diensten voor 
arbeidsbemiddeling zijn ze daarentegen vastgelegd). Het is dus niet mogelijk voor opleiding een 
totale participatiegraad van de NWWZ te berekenen. Indien echter wordt uitgegaan van de 
veronderstelling dat de kans om van scholingsniveau te veranderen tussen het begin en het einde 
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van het jaar vrij gering is, kan het totale aantal verschillende deelnemers aan ten minste één 
opleiding worden geraamd op ongeveer 69 000 in 2012 (een stijging met 9 000 personen sinds 
2006), waarvan 31 000 laaggeschoolden. In totaal zou dat 15,8 % van het aantal (afzonderlijke) 
NWWZ tijdens hetzelfde jaar vertegenwoordigen.  

In totaal werden 102 353 opleidingen gevolgd door de in 2012 bij de VDAB ingeschreven NWWZ. 
De beroepsgerichte opleidingen zijn het talrijkst (41 291), gevolgd door de oriënterende 
opleidingen (20 889). Er dient te worden beklemtoond dat het aantal naar type uitgesplitste 
opleidingen in de tabel hier niet op afzonderlijke deelnemers slaat: eenzelfde persoon kan tijdens 
het jaar verscheidene opleidingen van hetzelfde type hebben aangevat. Over het geheel genomen 
heeft een grote meerderheid van de cursussen en begeleidingen, zowel bij de VDAB als bij 
FOREM, betrekking op laag- of middengeschoolden. De begeleiding op de arbeidsplaats en de 
verwerving van algemene competenties zijn meestal gericht op laaggeschoolde NWWZ (79,8 en 
65,3 % van de gevallen). De cursussen Nederlands voor buitenlanders worden het vaakst gevolgd 
door personen die het secundair onderwijs niet hebben beëindigd. De VDAB beklemtoont in zijn 
meest recente verslag (VDAB, 2013) dat bijna twee derde van de NWWZ voor wie maatregelen 
werden genomen om hun competenties te verbeteren, binnen de zes maanden een baan vond. 

 
Tabel 33 - Uitsplitsing van het aantal aangevatte opleidingen die werden georganiseerd of erkend door de 
VDAB, volgens het scholingsniveau van de deelnemer, per type, in 20121 
(in %, tenzij anders vermeld) 
 

 Laag-
geschoolden 

Midden-
geschoolden 

Hooggeschoolden Andere² Totaal p.m. 
absoluut 

aantal 
Oriënterende opleiding 
(module 2) 

38,6 43,0 14,2 4,1 100,0 20 889 

Sollicitatie en begeleiding 
(module 3) 

40,3 42,1 13,4 4,2 100,0 10 477 

Beroepsgerichte 
doorstroomopleiding  
(module 4a) 

31,9 54,1 9,1 4,9 100,0 3 221 

Beroepsgerichte opleiding 
(module 4b) 

40,3 44,6 11,3 3,8 100,0 41 291 

Algemene 
arbeidsmarktcompetenties 
(module 5a) 

65,3 17,9 4,6 12,2 100,0 11 846 

Nederlands voor 
anderstaligen (module 5n) 

44,3 35,9 18,9 0,9 100,0 9 976 

Begeleiding/opleiding op de 
werkplaats (module 6) 

79,8 2,3 0,2 17,7 100,0 4 653 

       
Totaal 44,8 38,5 11,5 5,3 100,0 102 353 

 

 
Bronnen: VDAB, berekeningen HRW. 
1 Interpretatie: in 2012 werden 41 291 beroepsgerichte opleidingen aangevat. Daarvan werd 40,3 % 

gevolgd door laaggeschoolde NWWZ, in de wetenschap dat eenzelfde NWWZ tijdens het jaar meerdere 
opleidingen van hetzelfde type kan hebben gevolgd. 

2 Alternerende opleiding ('leertijd' en 'deeltijds beroepssecundair onderwijs'). 
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5. FINANCIËLE EN NIET-FINANCIËLE PRIKKELS OM DE ARBEIDSPARTICIPATIE TE VERHOGEN 

 

Samenvatting 

Werkgelegenheidsvallen verwijzen naar een situatie waarin het financieel voordeliger is werkloos 
of inactief te blijven dan te werken en waarin de financiële prikkel om het arbeidsvolume op te 
trekken onvoldoende is. Die vallen treffen meer specifiek de laagbetaalde en dus vaak 
laaggeschoolde banen. Met name naar gelang van de gezinssituatie, kunnen de vallen in België 
zeer hoog zijn: de werkloosheidsval bedroeg bijvoorbeeld in 2011 (vóór de hervorming van de 
werkloosheidsverzekering) 90 % voor een alleenstaande zonder kinderen die een laag loon 
verdient (67 % van het gemiddelde loon). De lageloonval, indien het inkomen van een 
alleenstaande zonder kinderen stijgt van 33 % tot 67 % van het gemiddelde loon, beloopt in 
België 60 %. 

Diverse maatregelen werden genomen om de arbeidsinschakeling van werklozen, meer bepaald 
de meest kwetsbaren, te vergroten. De werkbonus, die de vorm aanneemt van een vermindering 
van de persoonlijke socialezekerheidsbijdrage van de werknemers, vermindert naarmate het 
(geplafonneerde) referentieloon toeneemt. Sinds 1 april 2013 bedraagt dat voordeel maximum 
€ 184 voor arbeiders en bedienden.  

De activeringsmaatregelen beogen met name de indienstneming van langdurig werklozen te 
vergemakkelijken. Sommige nemen de vorm aan van een vermindering van de 
socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers en de uitkering van een loonsubsidie 
('geactiveerde' werkloosheidsuitkering). 

Het aantal werknemers in het stelsel van de dienstencheques werd in 2011 op gemiddeld 100 000 
geraamd. Via dit stelsel werden tal van laaggeschoolden tewerkgesteld, maar ze 
vertegenwoordigen echter slechts 60 % van het personeelsbestand, wat de concurrentie vanwege 
theoretisch hogergeschoolden illustreert.  

De hervorming van de werkloosheidsverzekering, ten slotte, waarbij een grotere degressiviteit 
van de uitkeringen in de tijd wordt ingevoerd (forfaitair bedrag ten laatste vanaf vier jaar 
werkloosheid) beoogt de prikkel om aan het werk te gaan te vergroten.  

Er kan ook worden gewezen op de individuele begeleiding van de werkzoekenden door de 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling. De intensiteit ervan hangt onder meer af van het 
scholingsniveau van de werklozen. Ook de nieuwe 'instapstage' voor laag- of middengeschoolde 
jongeren dient te worden aangestipt.  

Het recht op maatschappelijke integratie (165 000 begunstigden in 2011), met betrekking tot van 
de arbeidsmarkt vervreemde mensen, neemt in eerste instantie de vorm aan van recht op werk 
voor de 18-25-jarigen of van een op werk gericht geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie. 

Ten slotte kan de belangrijke rol van de beschutte werkplaatsen worden beklemtoond. Ze 
verstrekken een job aan 25 000 gehandicapten, die meestal laaggeschoold zijn en op zich een 
kansengroep uitmaken. 
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5.1. Financiële werkgelegenheidsvallen54  

Er kunnen verscheidene situaties voorkomen waarin het financieel niet optimaal is om te werken 
of méér te werken, of voor een onderneming om werknemers in dienst te nemen of te behouden. 
Die vallen kunnen dus zowel het aanbod van (het onderwerp van dit deel) als de vraag naar arbeid 
beïnvloeden. In de literatuur worden drie types van werkgelegenheidsvallen onderscheiden die 
een inkrimping van het arbeidsaanbod met zich brengen. In het geval van de werkloosheids- en 
inactiviteitsvallen is het financieel voordeliger respectievelijk werkloos of inactief te blijven en een 
uitkering te genieten dan te werken. De lageloonvallen (of armoedevallen) verwijzen dan weer 
naar situaties waarin laagbetaalde werknemers geen financiële prikkel krijgen om hun 
hoeveelheid gepresteerde arbeid te verhogen.  

De beslissing om al dan niet (méér) te werken wordt genomen op basis van een aantal factoren. 
Zo kunnen zowel financiële als niet-financiële, objectieve als subjectieve elementen de beslissing 
beïnvloeden. Evenzo kunnen, naast de onmiddellijke gevolgen van de verschillende alternatieven, 
overwegingen op langere termijn met betrekking tot de latere effecten van die 
keuzemogelijkheden een grotere of minder grote weerslag hebben. Hier wordt evenwel ingegaan 
op het onmiddellijke effect van de overgang van een situatie op een andere.  

De meeste financiële vallen treffen meer specifiek de laagbetaalde en dus vaak 
laaggekwalificeerde banen. De werkloosheids- en inactiviteitsvallen zijn immers het gevolg van 
het geringe verschil tussen een (laag) inkomen uit arbeid en een uitkering; de lagelonenvallen 
hebben specifiek betrekking op inkomens uit arbeid die niet of amper voldoende zijn om aan de 
armoede te ontkomen. 

De toegelichte indicatoren hebben betrekking op jaren die zich vóór de hervorming van de 
werkloosheidsverzekering in België situeren. De verhoging van de initiële uitkering en de 
invoering van een grotere degressiviteit (cf. infra) vergroot het verschil tussen de maximale en de 
minimale uitkering en kan dus het eventuele voorkomen van een werkgelegenheidsval 
beïnvloeden. Overigens werd de representativiteit van de typegevallen niet nagegaan, en de voor 
een bepaald land representatieve gevallen zijn dat niet noodzakelijk ook voor andere landen. 

5.1.1. Werkloosheidsval 

De gebruikte indicator met betrekking tot de werkloosheidsval meet de marginale effectieve 
aanslagvoet op het inkomen uit arbeid wanneer de overstap wordt gemaakt van een situatie van 
werkloosheid (initiële uitkering) naar een voltijdbaan. Die variabele is gelijk aan 1 minus de ratio 
van de verandering in het netto-inkomen ten opzichte van de verandering in het bruto-inkomen, 
voor diverse gezinssituaties en inkomensniveaus van de nieuwe baan. De werkloosheidsval is des 
te groter naarmate de indicator dichter in de buurt ligt van 100 %: een hoge waarde geeft immers 
aan dat een toename van het bruto-inkomen slechts tot een relatief kleine stijging van het 
netto-inkomen leidt. Net als de werkloosheidsval, is de inactiviteitsval - die hier niet toegelicht 
wordt - het gevolg van de betaling van uitkeringen door de overheid. Die val wordt gewoonlijk 
gemeten voor een overgang naar werk voor personen die geen recht hebben op 
werkloosheidsverzekering maar wel op sociale bijstand.  

Volgens de EC55 is de werkloosheidsval hoger in België dan in de andere landen van de EU. De 
marginale effectieve aanslagvoet komt boven 90 % uit voor een alleenstaande zonder kinderen 
die een laag loon ontvangt, namelijk 67 % van het gemiddeld inkomen van een productiearbeider: 
in dat geval vertegenwoordigde het additionele netto-inkomen als gevolg van de overgang van 

                                                           
54  Dit probleem van het lonend maken van werk werd in het bijzonder behandeld in het thematisch gedeelte van het 

verslag 2005 van de HRW. 
55  De EC gebruikt een door de OESO ontwikkelde methodologie en de twee instellingen werken samen voor de 

gegevensverzameling.  



werkloosheid naar een laagbetaalde baan in 2011 nauwelijks 
inkomen, tegen gemiddeld 25
vergelijkbare indicator56, is de val in België iets kleiner voor gehu
in alle gevallen wordt het EU-gemiddelde overschreden. 
betrekking hebben op het jaar 2011, dat is 

 
Grafiek 29 - Werkloosheidsval, in 2011
(in %) 
 

 
Bron: EC. 
1  Definitie in de tekst. Zonder extra sociale bijstand 

beschikbaar voor Cyprus. 
 
 

5.1.2. Lageloonval 

De lageloonval (of "armoedeval
aanslagvoet op het inkomen uit arbeid van een laaggebetaalde persoon die zijn arbeidsinspanning 
verhoogt (door de gepresteerde uren te vermeerderen). Die ind
enerzijds, de verandering van de belasting op het inkomen en de bijdragen van de werknemer 
(gecorrigeerd teneinde rekening te houden met de afschaffing van eventuele uitkeringen), en
anderzijds, de stijging van het bruto
tot 67% van het gemiddeld loon van een productiearbeider. De door de EC gepubliceerde 
gegevens hebben betrekking op twee soorten gezinnen: een alleenstaande zonder kinderen en
een gehuwd koppel met twee kinderen met één loon arbeidsinkomen. In het eerste geval is de 
relatieve situatie van België opnieuw minder gunstig: de effectieve marginale aanslagvoet beliep 
in 2011 60 %, tegen gemiddeld
maar meer dan 10 procentpunten onder Denemarken en Nederland. 
armoedeval minder sterk dan gemiddeld in de EU 

 

                                                          
56  De OESO bepaalt verscheidene typegevallen, terwijl de EC enk

zonder kinderen bepaalt. 

werkloosheid naar een laagbetaalde baan in 2011 nauwelijks 10 % van het bijkomende bruto
25 %  in  de  EU.  Op  basis  van  een  door  de  O

de val in België iets kleiner voor gehuwde koppels met kinderen
gemiddelde overschreden. Er zij aan herinnerd dat die percentages 

ben op het jaar 2011, dat is vóór de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

n 20111 

Zonder extra sociale bijstand als werkende of als werklo

armoedeval") wordt gemeten aan de hand van de marginale
voet op het inkomen uit arbeid van een laaggebetaalde persoon die zijn arbeidsinspanning 

verhoogt (door de gepresteerde uren te vermeerderen). Die indicator meet de ratio tussen
de verandering van de belasting op het inkomen en de bijdragen van de werknemer 

(gecorrigeerd teneinde rekening te houden met de afschaffing van eventuele uitkeringen), en
de stijging van het bruto-inkomen, wanneer het inkomen opgetrokken wordt van 

van het gemiddeld loon van een productiearbeider. De door de EC gepubliceerde 
gegevens hebben betrekking op twee soorten gezinnen: een alleenstaande zonder kinderen en
een gehuwd koppel met twee kinderen met één loon arbeidsinkomen. In het eerste geval is de 
relatieve situatie van België opnieuw minder gunstig: de effectieve marginale aanslagvoet beliep 

, tegen gemiddeld 47 % in de EU. Ons land staat derhalve hoog in de rangschikking, 
procentpunten onder Denemarken en Nederland. In het tweede geval is de 

armoedeval minder sterk dan gemiddeld in de EU (49 % tegen 59 %). 
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Grafiek 30 - Lageloonval, in 20111

(in %) 
 

 
Bron: EC. 

1 Definitie in de tekst. Gegevens niet beschikbaar voor Cyprus
 
 

5.1.3. Onderzoek van typegevallen

Wat de financiële aspecten van de vallen
(CSB) van de Universiteit Antwerpen diverse typege
de transitie van werkloosheid naar werk voor Vlaanderen. Bij die ramingen wordt geen rekening 
gehouden met vervoerskosten
genomen door de werkgever, of met ander

Uit het vijftigtal in de tabel opgenomen gevallen blijkt geen enkele financiële val in de strikte zin, 
dat wil zeggen een situatie waarin een werkzoekende bij het aanvaarden van een baan 
inkomensverlies zou lijden. Gaat men er echt
van een baan te compenseren, 
tussen het netto-inkomen als werkende 
gevallen problematisch zijn. 
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Gegevens niet beschikbaar voor Cyprus. 
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transitie van werkloosheid naar werk voor Vlaanderen. Bij die ramingen wordt geen rekening 
gehouden met vervoerskosten, die trouwens geheel of gedeeltelijk ten laste kunnen worden 
genomen door de werkgever, of met andere kosten, zoals kleding. 
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Het betreft dan vooral de overgang naar een laagbetaalde (minimumloon) deeltijdbaan. Maar er 
zijn ook specifieke risico's inzake werkloosheidsvallen voor de uitkeringstrekkers met kinderen ten 
laste, als gevolg van de kosten voor kinderopvang. Deze zijn vooral van belang voor alleenstaande 
ouders, maar ook voor koppels waarvan beide leden werken. 

 
Tabel 34 - Werkloosheidsvallen, in Vlaanderen1 
(veranderingspercentages van het netto-inkomen als gevolg van een transitie van werkloosheid naar werk 
in 2010) 
 

 Transities van werkloosheid naar  
 een voltijdbaan een deeltijdbaan 
 bezoldigd tegen x % van het 

minimumloon 
bezoldigd tegen x % van het 

minimumloon 
 100 150 200 100 150 200 
       
Maximale uitkering       
Alleenstaande 20 47 79 8 16 20 
Alleenstaande ouder 12 30 43 10 11 12 
Koppel, één inkomen, geen kind 27 54 85 16 20 23 
Koppel, één inkomen, met kind 22 43 61 12 16 19 
       
Minimale uitkering        
Alleenstaande 47 79 117 20 23 35 
Alleenstaande ouder 25 43 59 16 16 20 
Koppel, één inkomen, geen kind 45 75 113 23 23 33 
Koppel, één inkomen, met kind 35 56 79 16 16 23 
Koppel, twee inkomens, met kind 25 35 47 8 15 23 
       

 

 
Bron: CSB. 
1 De situaties met werkloosheidsval zijn in het vet weergegeven. 
 
 

5.1.4. Netto vervangingsratio bij werkloosheid 

De OESO publiceert een indicator die de 'generositeit' van de stelsels inzake werkloosheid en 
sociale bijstand in de tijd meet (door met name rekening te houden met de hoogte van de 
uitkeringen en de duur ervan). Daartoe wordt de netto vervangingsratio gehanteerd: deze 
vergelijkt het netto-inkomen bij werkloosheid met het netto-inkomen als werkende. De grootte 
ervan wordt berekend vanaf de eerste tot de zestigste maand (vijf jaar) werkloosheid, voor 
diverse types gezinnen en inkomensniveaus. 

De algemene indicator stemt overeen met het niet-gewogen rekenkundig gemiddelde van de 
verkregen ratio's. In België behield een werkloze in 2011 (laatste beschikbare gegeven) 64 % van 
zijn vroegere inkomen, al dan niet met additionele sociale bijstand57. In vergelijking met de ratio's 
voor de andere landen van de OESO, had België, ongerekend de sociale bijstand, het meest 
genereuze stelsel inzake werkloosheidsuitkeringen. Indien wel rekening wordt gehouden met de 
sociale bijstand, is het cijfer voor België daarentegen lager dan in verscheidene Europese landen, 
waar het percentage 70 % overschreed.  

Het criterium van de gemiddelde generositeit van het werkloosheidsstelsel over een periode van 
vijf jaar schetst echter maar een gedeeltelijk beeld van de situatie. Eenzelfde gemiddelde ratio 

                                                           
57  De OESO berekent de vervangingsratio's ingeval het gezin, naast de werkloosheidsuitkering, recht heeft op sociale 

bijstand en ingeval het geen recht heeft op deze bijstand.  
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kan worden verkregen wanneer een eerder hoge uitkering wordt toegekend tijdens een relatief 
korte periode, of wanneer een vrij beperkte uitkering wordt toegekend tijdens een relatief
periode. Vanuit het oogpunt van de verzekering tegen het risico van werkloosheid en in het kader 
van de problematiek van financi
implicaties (cf. HRW 2005). In dat opzicht dient verme
werking getreden hervorming van de werkloosheidsverzekering een toegenomen degressiviteit 
van de werkloosheidsuitkeringen inhoudt 

De onderstaande grafiek heeft respectievelijk betrekking
op de situatie na vijf jaar werkloosheid. I
sociale bijstand in aanmerking genomen. Het betreft de situatie voor
inkomensniveau (laag loon, namelijk 67
neemt de generositeit van het stelsel af naarmate de 
omvang van de beweging hangt over het algemeen af van de gezinssituatie. Wanneer de werkloze 
in België kinderen heeft, is de vermindering in de tijd 

 
Grafiek 31 - Netto vervangingsratio's
(in %) 
 

 
Bron: OESO. 
1 Definitie in de tekst. 
 

 

Een in een internationale vergelijking als 'genereus' 
garandeert echter geen minimaal armoederisico. Zo beliep de armoederisicograad in België
gedefinieerd als het aandeel van personen van wie het equivalent beschikbaar inkomen lager ligt 
dan 60 % van het mediaaninkomen (d
37,9 % voor de personen die voornamelijk werkloos waren (tegenover gemiddeld 46,2
EU). Maar ook sommige groepen van werkenden lopen een risico op armoede: diezelfde ratio 
beliep in België gemiddeld 4,2 % voor de personen die voornamelijk aan het werk waren.

 

                                                          
58 Bron: SILC. 
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5.2. Bestaande financiële maatregelen  

Diverse maatregelen werden de laatste jaren genomen om de inschakeling van de werklozen, en 
in het bijzonder de meest kwetsbare personen, op de arbeidsmarkt te vergroten. Vooral de op 
federaal niveau ingestelde financiële prikkels worden hier besproken.  

5.2.1. Vermindering van de fiscale en parafiscale druk op inkomens uit arbeid  

Sommige maatregelen beogen de overgang van werkloosheid naar werk aantrekkelijker te maken. 
Dat is het geval met de werkbonus die vanaf 2005 geleidelijk werd ingevoerd om het stelsel van 
het belastingkrediet te vervangen (zie HRW, 2005). Het betreft een vermindering van de gewone 
persoonlijke RSZ-bijdrage die 13,07 % bedraagt voor de werknemers uit de private sector en de 
overheidssector. De werknemer behoudt een hogere nettomaandwedde, zonder verhoging van 
het brutomaandloon. De bonus neemt af naarmate het referentieloon stijgt. Dat laatste mag niet 
uitkomen boven bepaalde geplafonneerde bedragen. Het betrof op 1 april 2013 een voordeel van 
maximum € 184 voor de arbeiders en de bedienden59. Verhoudingsgewijze verminderingen 
vinden plaats voor deeltijdwerkers. 

 
Tabel 35 - Barema van de werkbonus 
(bedragen op 1 april 2013,in €) 
 

Referentiemaandloon voor een voltijdbaan (R) Basisbedrag van de vermindering, arbeiders 
en bedienden 

R  1 501,82 184,00 
R 1 501,82 < R  2 385,41 184,00 - [0,2082 * (R - 1 501,82)] 
R > 2 385,41 0 

 

 
Bron: FOD Financiën. 
 

De fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang kan eveneens een 
werkgelegenheidsprikkel uitmaken. De uitgaven voor kinderopvang zijn binnen bepaalde grenzen 
volledig aftrekbaar60: voor het aanslagjaar 2013 (inkomens 2012), bedraagt het aftrekbaar 
maximumbedrag € 11,20 per dag opvang voor een kind van minder dan 12 jaar.  

5.2.2. Activeringsmaatregelen 

Het Activaplan beoogt de indienstneming van langdurig werklozen te bevorderen. Het plan kan 
evenwel enkele specifieke vormen aannemen, zoals 'Activa Start', voor erg laaggeschoolde 
jongeren, laaggeschoolde jongeren van buitenlandse afkomst en laaggeschoolde jongeren met 
een handicap. Door het criterium van de werkloosheidsduur kan een groot deel van de 
laaggeschoolde werkzoekenden worden gevat, omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de 
werkloosheid van meer dan een jaar61. Hoe langer de werkloosheid duurt, hoe groter ook het 
risico dat de werkzoekende zijn competenties verliest of dat deze voorbijgestreefd raken. Die 
vorm van activering gebeurt, enerzijds, via een vermindering van de RSZ-bijdragen van de 
werkgevers en, anderzijds, door de betaling van een geactiveerde werkloosheidsuitkering 
(werkuitkering). De werkgever mag die aftrekken van de netto te betalen bezoldiging, zodat die 
uitkering fungeert als loonsubsidie. De door de RVA aan de werknemer betaalde werkuitkering 

                                                           
59  De werkbonus beloopt maximaal € 198,72 voor de arbeiders uit de private sector, aangezien hun 

socialezekerheidsbijdragen berekend worden op het met 8 % vermeerderde brutoloon. 
60  Sinds 2001.  
61  Volgens de EAK van 2011, aan de hand waarvan de werkloosheidsduur kan worden gekoppeld aan het 

scholingsniveau, waren 47 % van degenen die minstens een jaar werkloos waren (definitie IAB) laaggeschoold, 36 % 
middengeschoold en 17 % hooggeschoold. 
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bedraagt normaal gezien maximaal € 500 per maand62 en wordt gedurende een bepaald aantal 
kalendermaanden uitbetaald. De bedoelde werkgevers behoren tot de private sector. Sommige 
overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld het onderwijs of de lokale overheid, kunnen eveneens 
de voordelen van de maatregel genieten.  

Ook de doorstromingsprogramma's beogen de langdurige werkloosheid te bestrijden door 
verminderingen van de RSZ-bijdragen te verlenen en loonsubsidies in de vorm van geactiveerde 
werkloosheidsuitkeringen, maar het toepassingsgebied van die maatregel is veel strikter63. Zo is 
het aantal in dat kader werkzame werknemers veeleer beperkt en stabiel in de tijd. 

De maatregel 'Sociale inschakelingseconomie' (afgekort SINE) bevordert, dankzij het actieve 
gebruik van de werkloosheidsuitkeringen, de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen 
werklozen in de sociale inschakelingseconomie. De betrokken werkgevers zijn bijvoorbeeld 
beschutte werkplaatsen, PWA's en OCMW's die SINE-initiatieven opzetten. Naast een 
vermindering van de werkgeversbijdragen, geven de 'geactiveerde' werklozen recht op een 
herinschakelingsuitkering, die door de RVA aan de werkgever wordt betaald. 

Sommige oudere werklozen die opnieuw aan het werk gaan (als loontrekkende, statutair 
personeelslid of zelfstandige) kunnen een werkhervattingstoeslag ontvangen. Die vergoeding, ten 
laste van de RVA, wordt toegekend als aanvulling op het loon. 

Het stelsel van de PWA's beoogt, enerzijds, te voldoen aan de vraag naar een aantal activiteiten 
waaraan niet wordt beantwoord door de reguliere arbeidscircuits (buurtbanen) en, anderzijds, 
aan de vraag naar werk door de begunstigden van werkloosheidsuitkeringen of van het leefloon. 
De gebruiker vergoedt de werkloze met specifieke cheques. De werkloze ontvangt gewone 
werkloosheidsuitkeringen evenals een bedrag van € 4,10 per gewerkt uur. De PWA-activiteiten in 
het kader van huishoudelijke hulp werden in 2004 onderworpen aan restrictieve voorwaarden, als 
gevolg van de invoering van de dienstenchequesregeling (cf. infra). Die voorwaarden werden in 
2009 verscherpt. 

 

 
Tabel 36 - Activeringsmaatregelen 
(gemiddeld maandelijks aantal begunstigden, per jaar) 
 

 PWA's Doorstromings-
programma's 

SINE Activa Win-win Werk-
hervattings- 
toeslag 

Totaal 

2007 26 450 5 748  8 713  38 271  0  4 605  83 786 
2011 17 508 4 900  11 400  24 965  49 251  17 96 125 420 
2012 16 230 4 846  10 953  28 146  29 195  20 116 109 487 

 

 
Bron: RVA. 
 

 

  

                                                           
62  Volgens het jaarverslag 2012 van de RVA. 
63  Enkel de overheid en de vzw's of de niet-commerciële verenigingen kunnen sommige langdurig werklozen in dienst 

nemen en de programma's moeten voorzien in sommige sociale behoeften waaraan het gewone arbeidscircuit niet 
of niet voldoende beantwoordt. 
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In 2012 genoten gemiddeld 109 487 personen per maand een activeringsmaatregel. Dat is 12,7 % 
minder dan in 2011. Het 'win-win'-plan vertegenwoordigt het grootste deel van alle 
activeringsmaatregelen, maar in 2012 werd daarvoor in vergelijking met 2011 een vermindering 
met 40,7 % opgetekend. Dat was het gevolg van de opheffing van de maatregel vanaf 
1 januari 2012 (geleidelijke uitdoving gerelateerd aan het verstrijken van de contracten)64.  

 

5.2.3. Het stelsel van de dienstencheques 

Het stelsel van de dienstencheques is een succes in termen van aanwending en tewerkgestelde 
personen en beantwoordt daardoor aan de oorspronkelijke doelstellingen ervan: het creëren van 
nieuwe banen voor laaggeschoolde arbeidskrachten, de omzetting van zwartwerk in legale jobs 
en de verbetering van de combinatie beroeps- en gezinsleven.  

Het stelsel wordt hier vermeld bij de financiële prikkels, aangezien de overheid bijdraagt aan de 
financiering ervan en omdat de gebruikers een vermindering van 30 % ontvangen via de 
personenbelasting (zodat een dienstencheque slechts € 5,95 kost bij een aankoopprijs van € 8,50), 
waardoor een grote vraag naar laaggeschoolde arbeid ontstaat. 

Volgens de gegevens van de RSZ werden in 2011 gemiddeld iets meer dan 100 000 personen 
opgetekend die werkten in het stelsel van de dienstencheques (tegen ongeveer 12 000 in 2004). 
De jaarlijkse evaluatie van Idea Consult (2012) geeft een idee van het profiel van die 
werknemers65. Er blijkt dat 97 % van de werknemers vrouwen zijn en dat nagenoeg zes 
werknemers op tien laaggeschoold zijn (hooguit lager middelbaar onderwijs). In Brussel en 
Wallonië zijn ongeveer 63 % van de in het stelsel van de dienstencheques werkzame personen 
laaggeschoold, terwijl dat in Vlaanderen maar voor nagenoeg 44 % van de werknemers het geval 
is. Het laatstgenoemde gewest kent immers het hoogste percentage middengeschoolden in dat 
stelsel. Bijna drie vierde van de in dat stelsel werkzame personen, ten slotte, zijn Belgen, 19 % zijn 
onderdanen van een andere EU-lidstaat (voornamelijk Polen) en 8 % hebben een nationaliteit van 
buiten de EU. Die percentages variëren evenwel aanzienlijk van gewest tot gewest. In Brussel is 
minder dan een vierde van Belgische nationaliteit, tegen meer dan 80 % in Vlaanderen en 
Wallonië.  

  

                                                           
64 Dat tewerkstellingsplan was bestemd voor laaggeschoolde of middengeschoolde werkzoekenden jonger dan 

26 jaar, uitkeringsgerechtigde werklozen van ten minste 50 jaar en uitkeringsgerechtigde werklozen die al 1 tot 
2 jaar werk zoeken. Concreet konden de werkgevers van de private sector (en sommige uit de overheidssector die 
personeel in contractuele dienst tewerkstellen), krachtens het 'win-win'-plan, een loonsubsidie en verlagingen van 
de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten. In sommige gevallen was er nagenoeg een vrijstelling 
van die werkgeversbijdragen. 

65  Op basis van de door de RVA gehouden jaarlijkse enquête waarop de erkende ondernemingen wettelijk verplicht 
zijn te antwoorden. De gegevens betreffende de werkgelegenheid zijn beschikbaar op het niveau van de 
woonplaats van de werknemer en op het niveau van de hoofdzetel en de bedrijfszetel van de erkende 
ondernemingen. Ze bevatten onder meer het profiel van de werknemers wat betreft scholingsniveau, leeftijd en 
geslacht. Door de koppeling van die gegevens aan die van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan bovendien 
de nationaliteit van de in het stelsel van de dienstencheques werkzame personen worden verkregen (Idea 
Consult, 2012). 
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5.2.4. Hervorming van de werkloosheidsverzekering

Gezien het grotere risico dat 
maatregelen ter verhelping ervan wor
werkloosheidsverzekering - waarmee met name beoogd wordt de herinschakeling aantrekkelijker 
te maken - bijzondere aandacht

De hervorming van de werkloosheidsverzekering is van toepassing op alle 
op de nieuwe werkzoekenden. Ze
samenwonende werklozen, vanaf 1

De voornaamste nieuwigheid is de grotere degressiviteit van de uitkering
in een forfaitaire uitkering, na (maximaal) vier jaar
wordt het vaste gedeelte (fase
maanden'. Het aantal toegevoegde maanden (a
grafiek) hangt af van het beroepsverleden. Per jaar beroeps
twee maanden. Na de eerste tien toegevoegde maanden (fase 2B), vermindert het bedrag van
uitkering om de zes maanden (fase 21 tot 24). Telt de werkloze minder
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Grafiek 33 - Bepaling van de vervangingsratio per periode
 

 
Bron: RVA. 
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5.3. Begeleiding van niet-werkenden en kwetsbare groepen 

5.3.1. Begeleiding van werkzoekenden 

Het programma tot activering van het zoekgedrag naar werk koppelt begeleiding bij het zoeken 
naar werk (door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling) met het toezicht (door de RVA) 
op de naleving van de criteria waaraan de werkloosheidsuitkering onderhevig is. Ter aanvulling 
van de door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling verstrekte informatie over de 
deelname aan de in het kader van hun opdracht opgezette initiatieven, ontbiedt de RVA de 
werkzoekenden op een of meer persoonlijke gesprekken teneinde hun inspanningen bij het 
zoeken naar werk te beoordelen. Het eerste onderhoud bij de RVA - dat eventueel gevolgd wordt 
door een actieplan - vindt plaats na meer dan een jaar voor de minder dan 25-jarigen en na 
nagenoeg twee jaar voor de 25-plussers. In het verslag 2007 van de HRW (Deel 1, hoofdstuk 3) 
wordt het stelsel beschreven.  

In dat kader bieden de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling de werkzoekenden een 
individuele begeleiding aan, waardoor ze onder meer hun inspanningen kunnen heroriënteren, 
een inschakelingsplan kunnen genieten en hun opleiding kunnen vervolledigen (voor een 
gedetailleerde beschrijving van de chronologie van de begeleiding, zie bijlage). De nieuw 
ingeschreven laaggeschoolden genieten bijzondere aandacht. Die begeleiding start lang vóór de 
verwittiging van de RVA. 

Zo wordt bij Actiris, na het diagnosegesprek waarvoor alle ingeschreven jongeren na hun studies 
worden uitgenodigd, binnen de twee weken met een trajectbegeleider een actieplan opgesteld 
voor al degenen die geen getuigschrift van hoger middelbaar onderwijs hebben behaald. Het 
tempo van de follow-upgesprekken hangt af van het soort actieplan, maar na een jaar als 
werkzoekende te zijn ingeschreven, volgt automatisch een gesprek waarin een balans wordt 
opgemaakt. De follow-up van ingeschrevenen na een periode van werk wordt gepland naar 
gelang van de behoeften (en dus van de kenmerken van de personen).  

De FOREM roept de voor het eerst ingeschreven laag- of middengeschoolde jongeren snel op: het 
gesprek waarin een balans wordt opgemaakt vindt uiterlijk de maand na de inschrijving plaats en 
een actieplan wordt overeengekomen. Bij hooggeschoolden moet dit gesprek binnen de twee 
maanden plaatsvinden, en wordt een actieplan opgesteld. Ook met de na het uitoefenen van een 
baan (opnieuw) ingeschreven werkzoekenden komt de trajectbegeleider een actieplan overeen. 
De intensiteit en de wijze van follow-up van het actieplan worden afgestemd op de behoeften van 
de werkzoekenden (door middel van individuele gesprekken, telefoongesprekken, collectieve 
follow-up,…).  

Een soortgelijke aanpak wordt gevolgd bij het ADG: snel optreden voor de jonge laag- of 
middengeschoolde schoolverlaters en voor de risicogroepen (ouderen, personen met 
onvoldoende taalbeheersing of gezondheidsproblemen). 

Bij de VDAB begint de begeleiding van bij de inschrijving van de werkzoekende. Voor de minder 
dan 25-jarigen start een formelere aanpak volgens een timing die afhangt van het 
scholingsniveau: laaggeschoolden worden na een maand opgeroepen om hun dossier te 
bespreken, hooggeschoolden na drie maanden. Voor de 25-plussers begint de begeleiding naar 
gelang van hun profiel en hun behoeften. Vervolgens kunnen diverse begeleidingstrajecten 
worden gevolgd (waarbij de klemtoon kan liggen op het zoekgedrag naar werk, bijsturende 
maatregelen, oriënteringsmaatregelen, enz.).  

In het kader van de hervorming van de werkloosheidsverzekering werd vanaf 1 januari 2013 een 
nieuwe vorm van stage, 'instapstage' genoemd, ingevoerd. Het betreft een stage die een laag- of 
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middengeschoolde jongere66 kan volgen in een onderneming, vzw of een overheidsdienst, om 
kennis te maken met de arbeidsmarkt. Die stage kan maar een aanvang nemen na de zesde 
maand van de beroepsinschakelingstijd die de jongere moet doorlopen voordat hij recht heeft op 
een inschakelingsuitkering67. De instapstage moet uiterlijk beginnen op de laatste dag van die 
beroepsinschakelingstijd. De duur van de instapstage bedraagt minimum drie en maximum zes 
maanden, voltijds (eventuele opleiding inbegrepen). Sinds 2013 worden 10 000 
instapstageplaatsen68 ter beschikking gesteld in de vorm van een activering van de 
inschakelingsuitkering. Ze worden verdeeld over de gewesten naar gelang van hun aandeel in het 
vroegtijdig schoolverlaten. Bovenop een maandelijkse uitkering van € 200 van de 
werkgever/stagebegeleider (niet onderworpen aan sociale bijdragen), ontvangt de stagiair een 
stagetoelage ten laste van de RVA. 

De werkgever sluit een overeenkomst met de stagiair en de bevoegde beroepsopleidingsdienst 
(ADG, Bruxelles Formation, FOREM of VDAB). Die overeenkomst bepaalt een regeling die 
gebaseerd is op de individuele beroepsopleiding in een onderneming. 

5.3.2. Recht op maatschappelijke integratie 

Het recht op een bestaansminimum werd ingevoerd in 1974. Krachtens de wet van 26 mei 2002, 
werd dat recht vervangen door een recht op maatschappelijke integratie. Dat gaat verder dan de 
loutere toekenning van een bestaansminimum ('leefloon' genoemd): het beoogt ervoor te zorgen 
dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.  

De toekenning en het behoud van een leefloon kunnen gepaard gaan met een geïndividualiseerd 
project voor maatschappelijke integratie, hetzij op verzoek van de betrokkene zelf, hetzij op 
initiatief van het OCMW. Het recht op maatschappelijke integratie kan eveneens worden 
geconcretiseerd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Indien het verkregen loon bij 
tewerkstelling laag is, kan het leefloon volledig of gedeeltelijk worden behouden. 

Voor de 18-25-jarigen neemt het recht op maatschappelijke integratie in de eerste plaats de vorm 
aan van een recht op werk. Zulks betekent dat het OCMW binnen drie maanden na de inschrijving 
van de persoon in kwestie een baan voor hem zoekt. Indien de betrokken persoon niet 
onmiddellijk beschikbaar is, kan het recht op werk ook de vorm aannemen van een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie gericht op werk (werkproject) of 
toegespitst op opleiding of studie. Tijdens het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie ontvangt de jongere een leefloon. 

De tewerkstelling op grond van artikel 60, § 7 van de Organieke wet betreffende de OCMW's69 is 
het voornaamste instrument van de OCMW's (90,9 % van de tewerkstellingen in 201070) bij hun 
beleid inzake de (her)inschakeling van personen met moeilijkheden op de arbeidsmarkt.  

                                                           
66  In Vlaanderen komen enkel laaggeschoolden in aanmerking. 
67  Deze periode, voorheen 'wachttijd' genoemd, duurt voortaan voor iedereen een jaar. De op basis van de gedane 

studies toegekende werkloosheidsuitkering heet 'beroepsinschakelingsuitkering' (voorheen werd ze 
'wachtuitkering' genoemd). Ze worden toegekend voor een periode van maximum 36 maanden. 

68  De regering heeft de werkgevers gevraagd zich te verbinden tot een quotum van stageplaatsen ten belope van 1 % 
van het aantal werknemers, die niet enkel de instapstages omvatten maar eveneens plaatsen voor diverse vormen 
van alternerend leren, de overeenkomsten werk-opleiding en de opleidingen via de regionale diensten voor 
arbeidsbemiddeling. Indien het doel van 1 % stageplaatsen in 2014 niet gehaald wordt, zal vanaf 1 januari 2015 een 
individuele verplichting van 1 % stageplaatsen worden ingevoerd voor elke werkgever die minstens 
100 werknemers in dienst heeft. 

69  'Wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van 
bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen, neemt 
het openbaar centrum voor matschappelijk welzijn alle maatregelen om hem een voltijdse of deeltijdse betrekking 
te bezorgen. In voorkomend geval verschaft het deze vorm van dienstverlening zelf door voor de bedoelde periode 
als werkgever op te treden (...)'. 
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In 2011 waren er 165 253 begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie; 15 % van 
hen waren tewerk gesteld. 

 
Tabel 37 - Begunstigden naar socialebijstandsmaatregel, in 20111 
(aantal personen) 
 

Type van bijstand Jaarlijks aantal begunstigden 
Recht op maatschappelijke integratie  165 253 
Leefloon  155 530 
Tewerkstelling  24 325 

 

 
Bron: POD Maatschappelijke integratie. 
1 De jaarcijfers stemmen overeen met het aantal tijdens hetzelfde jaar opgetekende begunstigden. Een 

persoon die gedurende verscheidene periodes van hetzelfde jaar bijstand geniet, wordt maar eenmaal in 
aanmerking genomen. 

 
 

5.3.3. Werk in een beschutte werkplaats 

In het verslag 2007 van de HRW, waarin aandacht besteed werd aan de kansengroepen, werd 
onder meer ingegaan op de personen met een handicap. Daaruit bleek - op basis van de ad-
hocmodule 2002 van de EAK - dat in België ruim 58 % van de gehandicapten of zieken 
laaggeschoold waren (tegen 41 % van de totale bevolking tijdens dezelfde periode). Een handicap 
die bij de geboorte of tijdens de jeugd- of adolescentiejaren tot uiting komt, kan de 
scholingsmogelijkheden beperken. Het is tevens mogelijk dat laagopgeleiden in 
laaggekwalificeerde betrekkingen terechtkomen in voor de gezondheid schadelijke 
arbeidsomgevingen. Hoe dan ook, minder dan één laaggeschoolde gehandicapte op drie was in 
2002 aan het werk.  

Wanneer personen, wegens hun handicap, een beroepsactiviteit niet of niet meer onder gewone 
arbeidsvoorwaarden kunnen uitoefenen, kan hun in Wallonië door het Agence wallonne pour 
l'intégration des personnes handicapées (AWIPH), in Brussel door de PHARE71 en in Vlaanderen 
door de VDAB een arbeidsplaats in een beschutte werkplaats worden aangeboden. Die beschutte 
werkplaatsen zorgen voor een maximum aan specifieke voorwaarden om de gehandicapten in 
staat te stellen een passende beroepsactiviteit uit te oefenen. De werknemers genieten in die 
ondernemingen een specifieke begeleiding. Het AWIPH, in Wallonië, en het VSAWSE (Vlaams 
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie), in Vlaanderen, subsidiëren de beschutte 
werkplaatsen en dragen met name bij aan de bezoldiging van de mindervalide werknemers, 
alsook van die van het begeleidend personeel. In 2011 waren 7 146 gehandicapte werknemers 
tewerkgesteld in de 57 beschutte werkplaatsen in Wallonië (bron: AWIPH). In Vlaanderen werden 
gedurende dezelfde periode 16 563 gehandicapte werknemers opgetekend in 67 erkende 
beschutte werkplaatsen (bron: VSAWSE). In Brussel worden 13 beschutte werkplaatsen erkend en 
gesubsidieerd door het College van de Franse Gemeenschapscommissie (en één door het 
VSAWSE). Ze hebben ongeveer 1 450 gehandicapte productiewerknemers en 370 valide 
werknemers in dienst (bron: PHARE). In de Duitstalige Gemeenschap, ten slotte, subsidieert de 
DPB (Dienststelle für Personen mit Behinderung) de tewerkstelling van personen met een 
handicap. In 2012 stelden de 3 beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap 
307 personen tewerk, waaronder 208 gehandicapten (bron: DPB). 

                                                                                                                                                                                

70  Bron: RVA (2012). 
71  De Brusselse dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée), voorheen bekend onder de naam SBFPH 

(Service Bruxellois Francophone des Personnes Handicapées) is een Bestuursdirectie van de COCOF (Commission 
communautaire française). 
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Het dient te worden opgemerkt dat er diverse werkgelegenheidsprikkels in de vorm van premies 
voor gehandicapten en hun werkgevers bestaan, ook in het gewone arbeidscircuit 
(inschakelingspremie, begeleidingspremie, arbeidspostaanpassing, enz.). 

 

5.4. Beoordeling van de maatregelen  

Hoewel dit nog lang niet de regel is, werden bepaalde maatregelen - gedeeltelijk - beoordeeld om 
hun efficiëntie te meten.  

5.4.1. Activeringsmaatregelen en tijdelijke aanwervingstoelagen 

Zo werd in een studie van Heylen en Bollens (2010), op verzoek van de FOD WASO, onderzocht 
welke gevolgen de activeringsmaatregelen hebben voor de duurzame inschakeling op de 
arbeidsmarkt. Een tiental maatregelen werden geanalyseerd, waaronder de hierboven 
beschreven Activaplannen, doorstromingsprogramma’s en werkhervattingstoeslagen, alsook de 
RSZ-verminderingen voor kansengroepen (zie hoofdstuk 6). Ten eerste werd, in 2004, voor alle 
werkgelegenheidsmaatregelen op een enkele uitzondering na, voor de personen die werden 
geactiveerd in de jaren die volgen op de deelname aan de maatregelen een daling van de 
werkgelegenheid vastgesteld. Ten tweede werd de efficiëntie van de maatregel beoordeeld aan 
de hand van een vergelijkingsgroep (met een soortgelijk profiel72 maar die niet heeft 
deelgenomen aan de maatregel). Het verschil tussen de werkgelegenheidsresultaten van de 
deelnemers en niet-deelnemers kan worden beschouwd als de efficiëntie van de maatregel om 
werk te vinden en te behouden. De netto-efficiëntie van alle maatregelen die daaruit blijkt, is 
positief: tijdens de jaren na het programma zijn er relatief meer deelnemers die werken dan niet-
deelnemers. Die efficiëntie neemt mettertijd echter af, wellicht omdat de programma's tijdelijk 
van toepassing zijn. De auteurs nuanceren sommige resultaten: de analyse behandelt de 
werkgelegenheid, ongeacht de aard ervan, en voor de personen met een volledig gesubsidieerde 
en vaste baan is het waarschijnlijk dat ze niet het reguliere arbeidscircuit hebben doorlopen. 
Daarnaast zegt de studie niets over de kostenefficiëntie van de maatregelen.  

Dejemeppe en Van der Linden (2013) hebben een onderzoek uitgevoerd naar de financiële 
ondersteuning van de werkgelegenheidscreatie in Wallonië, waarin onder meer de ter zake 
beschikbare evaluaties worden samengevat. Indien de aanwervingstoelagen worden toegekend 
voor een te lange periode en/of aan een slecht gekozen publiek van werkzoekenden, mag worden 
gevreesd voor aanzienlijke meevaller-, substitutie- of verschuivingseffecten (een reeds 
aangeworven werknemer wordt vervangen door een nieuweling die van het voordeel profiteert). 
Terwijl die tijdelijke aanwervingstoelagen inefficiënt blijken voor de oudere werklozen, schijnen ze 
efficiënt te zijn voor laaggeschoolde jonge werklozen zonder ervaring. Die toelagen zetten de 
werkgevers ertoe aan hen in dienst te nemen zodat ze kunnen 'tonen wat ze waard zijn' en stellen 
de jongeren in staat de nodige ervaring op te doen voor een latere aanwerving. Voor de langdurig 
werklozen kunnen die tijdelijke toelagen ook efficiënt blijken omdat ze het mogelijk maken hun 
competenties bij te werken na een lange onderbreking. In beide gevallen moet de 
geldigheidsduur van de toelage kort zijn, omdat het niet de bedoeling is er een structureel 
productiviteitstekort mee aan te vullen. Als dat het geval is, moeten andere beleidsmaatregelen 
die rol overnemen (opleiding, structurele verlaging van de arbeidskosten, enz.)73. 

  

                                                           
72  Bepaald aan de hand van de 'Propensity score matching'-methode. 
73  Zie ook Paquot, D. (2013), "Quels mécanismes de soutien pour créer de l'emploi?", in Dynamisme, januari-februari. 
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5.4.2. Programma voor de activering van het zoekgedrag naar werk 

Cockx, Dejemeppe en Van der Linden (2011) beoordeelden twee elementen van de activering van 
het zoekgedrag naar werk : enerzijds het effect van de waarschuwingsbrief die de RVA aan de 
werkzoekende stuurt (met de vermelding dat hij zal worden opgeroepen voor een gesprek bij de 
RVA als hij 8 maanden later nog werkloos is) en, anderzijds, de impact van de gesprekken en van 
de eventuele sancties die na afloop ervan worden opgelegd. De waarschuwingsbrief werd 
beoordeeld op basis van een 'natuurlijk experiment', dat ontstond doordat de toepassing van de 
maatregel in de tijd gespreid was. In 2004 gold de maatregel voor de groep van 25- tot 29-jarigen, 
maar nog niet voor de 30- tot 34-jarigen. De evaluatie berust op de vergelijking tussen de 
uitstroom uit de werkloosheid van de 25- tot 29-jarigen (die de brief hebben ontvangen) en de 
uitstroom van de werklozen die op elk punt behalve de leeftijd vergelijkbaar zijn (de 
controlegroep), maar die, omdat ze tussen 30 en 34 jaar oud zijn, nog geen waarschuwingsbrief 
ontvangen hebben. 

De waarschuwing van de RVA had tot gevolg dat de personen die de brief ontvingen, gedurende 
de 8 daaropvolgende maanden intenser naar werk zochten, en de kans dat ze uit de werkloosheid 
raakten, lag in Vlaanderen bijna 10 procentpunt hoger dan zonder brief. Dit effect was minder 
uitgesproken in Wallonië (6 procentpunt) en Brussel (4,7 procentpunt). Volgens de auteurs komt 
dit wellicht omdat de maatregel minder efficiënt is in de gewesten waar het aantal vacatures per 
werkzoekende geringer is of met een hoge lokale werkloosheidsgraad. Het effect van de 
maatregel verschilde ook tussen de werkzoekenden. In Vlaanderen had de maatregel een sterkere 
invloed voor de laaggeschoolden. In Wallonië, daarentegen, was er geen verschil volgens het 
scholingsniveau.  
 
Het effect van de gesprekken en van de eventuele daaruit voortvloeiende sancties werd met een 
verschillende methodologie en enkel voor Vlaanderen beoordeeld. Elke negatieve evaluatie van 
de inspanningen bij het zoeken naar werk leidde tot een extra stijging van de aanwervingsgraad. 
Al met al verhoogde de maatregel de aanwervingsgraad van de gewaarschuwde werklozen met 
maximaal 16 procentpunt, en dat effect was zelfs merkbaar vóór die personen een sanctie werd 
opgelegd. De controle van het zoekgedrag naar werk beïnvloedt de toegang tot werk veeleer door 
de bedreiging te worden uitgesloten dan door de uitsluiting zelf. De conclusie voor de beoordeling 
van het zoekgedrag naar werk is dus positief, ook al blijft de impact ervan beperkt.  
 
5.4.3. Stelsel van de dienstencheques 

In 2012 heeft Idea Consult voor het achtste opeenvolgende jaar het stelsel van de 
dienstencheques beoordeeld. Samengevat blijft het stelsel heel wat nieuwe banen scheppen; de 
afgelopen jaren is het profiel van de werknemers veranderd met onder meer een groter aandeel 
van 50-plussers en niet-Belgen; het aantal gebruikers en gekochte cheques neemt steeds meer 
toe; en van het ene jaar tot het andere dalen de in- en uitstroompercentages, wat erop wijst dat 
de werkgelegenheid binnen het stelsel zich stabiliseert. Dit gaat gepaard met een verbetering van 
de kwaliteit van de werkgelegenheid (gemiddeld uurloon, opleiding, enz.). Volgens de auteurs van 
de studie bedroegen de totale brutokosten van het stelsel in 2011 € 1,7 miljard; met 
inachtneming van de rechtstreekse terugverdieneffecten (lagere werkloosheidsuitkeringen, extra 
ontvangsten via de sociale bijdragen, enz.) en de onrechtstreekse eersteronde-
terugverdieneffecten (hogere ontvangsten uit de vennootschapsbelasting, de sociale bijdragen en 
de personenbelasting van het omkaderingspersoneel, enz.), beliepen de nettokosten 
€ 911,3 miljoen. De onrechtstreekse tweederonde-terugverdieneffecten (bijvoorbeeld 
besparingen op de werkloosheidsuitkeringen dankzij de vervanging van 
dienstenchequewerknemers in hun vroegere arbeidsplaats) zouden tussen minimaal 
€ 384 miljoen en maximaal € 523,3 miljoen liggen. In het eerste geval zouden de jaarlijkse 
nettokosten voor de overheid uitkomen op € 3 520 per dienstenchequewerknemer. 
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6. LONEN EN SCHOLING 

 

Samenvatting 

Een hoger scholingsniveau verklaart niet alleen een grotere arbeidsmarktparticipatie maar zorgt 
er ook voor dat werkende personen beter bezoldigd worden. Hooggeschoolden zouden 
productiever zijn, wat een hoger loonpeil wettigt. Dat soort redenering ligt in de lijn van de 
theorie van het menselijk kapitaal. 

Indien het loon dat, volgens de gegevens van de Europese loonstructuurenquête (SES), 
overeenstemt met het afmaken van het middelbaar onderwijs gelijkgesteld wordt met 100 %, 
bedraagt het 88 % na het beëindigen van het lager onderwijs en 92 % na het voltooien van de 
eerste cyclus van het middelbaar onderwijs in België. In de meeste andere landen, met 
uitzondering van Zweden, is het verschil in bezoldiging ten nadele van de laaggeschoolden 
beduidend groter. Aan het andere uiteinde van de scholingsverdeling, daarentegen, zouden de 
personen met een diploma van hoger onderwijs in België gemiddeld beter bezoldigd worden, circa 
tweemaal zo veel, dan in de andere landen van de EU15. Die resultaten zijn gebaseerd op de 
brutolonen, dus zonder het effect van de belastingen op de inkomens uit arbeid, die, zoals 
bekend, in België uitermate hoog zijn. 

In de lijn van de theorie van het menselijk kapitaal, waarbij een relatie tussen scholing en lonen 
wordt aangegeven, stelde Mincer (1974) een zeer eenvoudig verband voor tussen het loon van 
het individu en zijn ervaring en zijn initieel aantal jaren scholing. Aan de hand van deze 
eenvoudige methode kunnen de opgetekende lonen worden gekenschetst, door 20 tot 30 % van 
de spreiding ervan te verklaren. Met die methode kan de loonstijging in procent worden berekend 
wanneer het scholingsniveau met een jaar toeneemt (marginaal rendement van het onderwijs). 
Volgens de op basis van de gegevens van de enquête naar het inkomen en de 
levensomstandigheden (SILC) gemaakte berekeningen, zou de toename in België zowat 6 % 
bedragen. Er werd eveneens een vollediger model geraamd (met name met toevoeging van de 
bedrijfstak, de grootte van de werkgever en de burgerlijke staat); ook dan blijft de initiële 
opleiding van cruciaal belang voor de loonvorming. 

De OESO geeft de voorkeur aan een financiële aanpak om de rentabiliteit van scholing te 
beoordelen. Hogere studies houden kosten (inschrijvingsgeld, opportuniteitskosten door niet te 
werken, enz.) en baten (extra loon, meer kansen om een baan te vinden, enz.) in. De interne 
rendementsgraad van het project is de actualisatievoet die de equivalentie waarborgt tussen de 
kosten en de baten in geactualiseerde waarde. Dezelfde benadering kan eveneens worden 
aangewend voor de maatschappij in het algemeen (baten: hogere belastingen, minder sociale 
overdrachten, enz.; kosten: bezoldiging van de leerkrachten, optrekken van gebouwen, steun voor 
huishoudens in de vorm van studietoelagen, enz.). Zowel het persoonlijke als het sociale 
rendement van het volgen van hogere studies is in België zeer hoog, namelijk zowat 15 %, tegen 
gemiddeld ongeveer 10 % in Europa. Uit berekeningen van de OESO blijkt dat investeringen in 
hogere studies een hoger rendement genereren voor mannen. Zulks is niet het geval voor België, 
wellicht omdat het loonverschil tussen de geslachten in ons land geringer is.  

Aan de hand van de beschikbare studies kon daarentegen geen statistisch significant causaal 
verband worden aangetoond tussen de samenstelling van het personeel van een onderneming en 
de productiviteit ervan. De onderzoekers zijn er met andere woorden niet in geslaagd een groter 
verschil tussen loon en productiviteit aan het licht te brengen voor laaggeschoolden dan voor de 
andere groepen. Er zouden integendeel duidelijke indicaties zijn dat de hoogste categorieën in de 
hiërarchie overbetaald worden, terwijl de laaggeschoolde categorieën gemiddeld onder hun 
productiviteit bezoldigd zouden worden.  

Er zij evenwel opgemerkt dat leeftijd in België een zeer belangrijke variabele is voor het verklaren 
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van het bezoldigingsniveau, wegens het belang van de anciënniteit bij de loonvorming van de 
werknemers met het statuut van bediende. De Raad (in het verslag van 2012) en diverse auteurs 
hebben echter aangetoond dat de productiviteit niet op monotoon lineaire wijze stijgt met de 
leeftijd. Ze groeit doorgaans sneller in het begin van de loopbaan, vertraagt, bereikt een 
maximum en vermindert ten slotte. 

In België geldt er geen algemeen door de wet vastgelegd minimumloon. Wel is een gewaarborgd 
gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) bepaald, dat impliciet een ondergrens vormt voor 
de lonen in België. Niettemin is het gebruik van een minimumloon wijdverbreid in België, 
aangezien in het merendeel van de in de diverse paritaire comités en subcomités afgesloten cao's 
minimumlonen worden vastgelegd. De bepalingen ter zake zijn echter zeer sterk uiteenlopend. De 
Belgische arbeidsmarkt kent dus een grote verscheidenheid aan praktijken inzake het minimaal 
aan de werknemers aan te bieden loon. 

Volgens gegevens van de FOD WASO liep het minimumloon in de diverse paritaire comités begin 
2013 uiteen van € 7 tot bijna € 18,5 per uur. 

De beschikbare gegevens inzake minimumlonen kunnen, mits het maken van een aantal 
hypothesen, gekoppeld worden aan loongegevens uit de SES-enquête. Het "effectieve" 
gemiddelde minimumloon in België, bekomen door de minimumlonen per paritair comité te 
wegen met het belang van elk paritair comité volgens de SES, zou aldus in oktober 2009 ongeveer 
€ 9,2 hebben bedragen, dit is ongeveer 20 % meer dan het GGMMI. 

In totaal zou ongeveer 8,6 % van alle Belgische werknemers een loon ontvangen dat maximaal 
het minimumloon of het GGMMI is voor het paritair comité van de betrokkene, verhoogd met 
10 %. Sommige werknemersgroepen zijn echter sterk oververtegenwoordigd binnen deze 
lageloontrekkers. Zo ligt dat aandeel bij de laaggeschoolden dubbel zo hoog. En voor de jonge 
laaggeschoolden, en nog iets meer voor de vrouwen onder hen, gaat het nogmaals fors in de 
hoogte: zo verdient meer dan de helft van de jonge laaggeschoolden ten hoogste het 
minimumloon plus 10 %. 

Diverse studies hebben aangegeven dat lastenverlagingen, en vooral indien ze specifiek gericht 
worden op laaggeschoolden, tot een aanzienlijke banencreatie kunnen leiden. Om de relatieve 
loonkost van laaggeschoolden te verlagen, heeft de overheid dan ook een aantal maatregelen 
ingevoerd om de loonlasten te verminderen. Het gaat meer bepaald om verminderingen van 
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, verminderingen van bedrijfsvoorheffing en 
loonsubsidies. 

De verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid bestaan uit een 
structurele en een doelgroepencomponent. De structurele component ligt hoger voor lage lonen, 
en ook een aantal doelgroepverminderingen hebben specifiek betrekking op de laaggeschoolden. 
De totale structurele vermindering was tijdens het tweede kwartaal van 2012 goed voor een 
bedrag van ongeveer € 1 miljard, en de doelgroepverminderingen voor de specifiek op 
laaggeschoolden gerichte doorstromingsprogramma's, SINE-regeling en de (erg) laaggeschoolde 
jonge werknemers beliepen toen in totaal ongeveer € 18,3 miljoen. 

In al deze vermelde regelingen is, naast een vermindering van werkgeversbijdragen, ook 
gedurende een bepaalde periode een overheidstussenkomst in het nettoloon voorzien. En ook in 
het dienstenchequessysteem, waarbij veelal laaggeschoolde werknemers buurtdiensten 
verrichten, wordt een aanzienlijke loonsubsidie toegekend. 

Werkgevers moeten de op het loon van de werknemers ingehouden bedrijfsvoorheffing niet 
volledig doorstorten aan de overheid. In 2012 beliep de aldus toegekende algemene vermindering 
bijna € 1 miljard. Tevens werden specifieke verminderingsregelingen uitgewerkt om bepaalde 
arbeidsvormen, zoals ploegenarbeid en nachtwerk - die voor een groot deel aangewend worden 
in de industrie, waar relatief veel laaggeschoolden werkzaam zijn -, te ondersteunen. Ook deze 
specifieke vermindering was in 2012 goed voor zowat € 1 miljard. 
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6.1. Arbeidskosten en productiviteit 

In het eerste deel wordt de invloed van scholing op de lonen onderzocht. In een concurrerende 
arbeidsmarkt vormen de lonen een vrij goede weerspiegeling van de productiviteit. Zoals we 
zullen zien, hebben werkgevers nog andere redenen om de werknemers met een hoger diploma 
beter te vergoeden. Het tweede deel illustreert de invloed die de samenstelling van het 
personeelsbestand van de onderneming in termen van scholing heeft op de productiviteit. 

6.1.1. Lonen en scholingsniveau 

Een betere scholing verklaart niet alleen een hogere arbeidsmarktparticipatie, maar garandeert 
tevens een betere bezoldiging van de werknemers. Onderwijs is - vanuit een monetair oogpunt - 
rendabel voor zowel het individu als de maatschappij in haar geheel74, met name als gevolg van 
de lagere sociale overdrachten en de hogere belastingontvangsten, zodra de individuen intreden 
in het beroepsleven.  

De stijging van de lonen met het scholingsniveau is een fenomeen dat in alle landen wordt 
waargenomen. Ter illustratie stellen we in de volgende tabel de resultaten van de Structural 
Earnings Survey van 2010 voor. Het betreft gemiddelden voor alle leeftijdsgroepen samen, 
berekend op basis van de bruto maandlonen. 

De lonen die overeenstemmen met de voltooiing van het secundair onderwijs werden 
gelijkgesteld aan 100, omdat dit niveau van diploma de norm is geworden in de landen van de 
OESO (OECD, 2012). De lonen voor het niveau van het lager onderwijs en voor de eerste cyclus 
van het secundair onderwijs bedragen in België respectievelijk 88% en 92% van het 
bezoldigingsniveau van de personen die hun secundaire studies hebben voltooid. In de meeste 
andere Europese landen, met uitzondering van Zweden, is het bezoldigingsniveau voor 
lagergeschoolde personen heel wat lager. Gemiddeld in de EU15 belopen deze bezoldigingen 
respectievelijk 65% en 74% van het referentieniveau. Daartegenover staat dat, aan het andere 
uiteinde van de scholingsverdeling, de gediplomeerden van het hoger onderwijs van het lange 
type en van het universitair en postuniversitair onderwijs in België gemiddeld genomen heel wat 
hogere lonen zouden hebben dan in alle andere landen van de EU15 (met uitzondering van 
Portugal), met lonen die, in vergelijking met het referentieniveau, nagenoeg het dubbele 
bedragen voor de universitairen, en zelfs bijna 2,5 maal hoger voor de postuniversitair 
gediplomeerden. Daarentegen blijft de verdeling van de lonen naar scholingsniveau bijzonder 
egalitair in Zweden, waar de gediplomeerden van het hoger onderwijs van het lange type en de 
universitairen gemiddeld nauwelijks 27% meer loon zouden ontvangen dan de 
referentiecategorie. 

Deze statistieken moeten echter om drie redenen worden gerelativeerd. Ten eerste betreffen 
deze gegevens brutolonen, dat wil zeggen vóór fiscale en parafiscale heffingen. Gelet op het 
uiteenlopende gewicht van de belastingen op arbeid in deze landen, zou de rangschikking in 
termen van nettolonen sterk kunnen verschillen. Het lijdt geen twijfel dat de spreiding van de 
lonen volgens scholingsniveau in België geringer zal uitvallen voor de nettolonen dan voor de 
brutolonen. Ten tweede is de tabel gebaseerd op gemiddelden veeleer dan op medianen. De 
lonen zijn echter niet normaal verdeeld. De spreiding van de lonen is met name veel hoger bij de 
hooggeschoolden dan bij de lagergeschoolden. En, ten slotte, gaat het om gewone univariate 
statistieken. Er bestaan ook andere determinanten van de lonen, onder meer de ervaring. Om die 
reden zullen in het volgende deel loonvergelijkingen berekend worden aan de hand waarvan 
tegelijk voor verscheidene factoren kan worden gecontroleerd. 

 

                                                           
74 De opbrengst voor de maatschappij volgt op de investering die de maatschappij heeft gedaan door het aanbieden 

van een ruimschoots gesubsidieerd onderwijs, inclusief het hoger onderwijs (zie deel 6.1.1.2). 
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Tabel 38 - Relatief loon1 naar scholingsniveau 
(indexcijfers, niveau van het secundair onderwijs=100, mannen en vrouwen, private sector2, 
ondernemingen van 10 werknemers en meer, 2010) 
 

 Preprimair 
onderwijs, lager 

onderwijs 

Eerste cyclus 
van het 

secundair 
onderwijs of 

tweede cyclus 
van het 

basisonderwijs 

Secundair 
onderwijs van 

de tweede 
cyclus en post-
secundair niet-

hoger 
onderwijs 

Eerste cyclus 
van het hoger 

onderwijs, 
praktische en 

technische 
programma's 

en 
programma's 

ter 
voorbereiding 

op een 
specifiek 
beroep 

Eerste cyclus 
van het hoger 

onderwijs, 
programma's 
gebaseerd op 

theorie/ 
onderzoek of 
die toegang 
verlenen tot 

beroepen 
waarvoor hoge 
competenties 

vereist zijn 

Tweede cyclus 
van het hoger 
onderwijs, die 

uitmondt in een 
titel van hoog-
gekwalificeerd 
onderzoeker 

Europese Unie 74 86 100 127 153 173 
EU153 65 74 100 113 145 158 
België 88 92 100 126 183 247 
Denemarken 77 87 100 119 127 165 
Duitsland  n.b. 60 100 n.b. 169 n.b. 
Ierland 85 93 100 112 151 n.b. 
Spanje 84 85 100 116 146 166 
Frankrijk 84 92 100 124 167 224 
Italië 75 79 100 119 135 210 
Luxemburg 74 77 100 143 173 216 
Nederland 75 80 100 140 149 216 
Oostenrijk 67 65 100 125 169 n.b. 
Portugal 67 77 100 171 183 293 
Finland n.b. n.b. 100 120 144 202 
Zweden 91 95 100 105 127 117 
Verenigd 
Koninkrijk 

n.b. 90 100 124 141 165 

 

 
Bron: EC (SES). 
1 Op basis van de bruto maandlonen. 
2 Industrie, bouwnijverheid en diensten (m.u.v. het openbaar bestuur, defensie en de verplichte sociale zekerheid). 
3 Geen gegevens voor Griekenland. 
 
 

Er bestaan verscheidene theorieën om deze positieve relatie tussen de duur van de studies en het 
loon te verklaren, voornamelijk de 'menselijk kapitaal'- en de 'signaal'- (of 'filter'-)theorie. Volgens 
de theorie van het menselijk kapitaal verhoogt de accumulatie van kennis en competenties, 
vooral via het onderwijs, het productief vermogen van het individu. In de signaaltheorie, 
daarentegen, stelt de verwerving van diploma's vooral de werknemer in staat om de aandacht te 
trekken op kenmerken die niet onmiddellijk waarneembaar zijn (doorzettingsvermogen, talent, 
intelligentie, ...).   

Hoewel deze twee theorieën de vraag naar onderwijs vanwege de individuen verklaren door een 
rationeel investeringsgedrag, verschillen ze in hun verklaring van de reden waarom de werkgevers 
een loonpremie betalen die is gekoppeld aan scholing. In de ene theorie verhoogt scholing de 
lonen omdat ze gepaard gaat met een hogere productiviteit. In de andere theorie is dit het geval 
omdat scholing inzicht verschaft in de niet-waarneembare vaardigheden van de individuen. 
Scholing zou voor de werkgevers vooral een hulpmiddel zijn om te "filtreren", maar niet 
noodzakelijkerwijs een belangrijke determinant van productiviteitsverschillen tussen de 
werknemers. In werkelijkheid bestaan deze twee effecten naast elkaar. 
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6.1.1.1. Loonvergelijking en rendement van het onderwijs 

In het verlengde van de theorie van het menselijk kapitaal, die een verband introduceert tussen 
de duur van de studies en de lonen, heeft Mincer (1974) voorgesteld om de coëfficiënten van de 
volgende loonvergelijking te schatten: 

log  

waar het logaritme van het loon van individu i, wi wordt bepaald door zijn scholingsniveau s (in 
zijn eenvoudigste vorm, is s de duur van de initiële opleiding in jaren), zijn ervaring op de 
arbeidsmarkt exp en deze ervaring in het kwadraat. De termen m.b.t. de ervaring zijn bedoeld om 
het verloop van het loon weer te geven in de loop van de levenscyclus. Doorgaans verwacht men 
zich aan een zadelvormige curve (concaaf, anders gezegd met een positieve coëfficiënt voor de 
ervaring en een negatieve voor het kwadraat van de ervaring). De coëfficiënten , r, 1 en  2 
worden geraamd aan de hand van een representatieve steekproef van individuele personen. 

Volgens de meeste studies (Björklund and Kjellström (2002), Maguain (2007), Lemieux (2006)), 
karakteriseert deze methode de waargenomen lonen op een behoorlijke manier. Over het 
algemeen maakt de vergelijking van Mincer het mogelijk om circa 20 tot 30% van de spreiding van 
de lonen te verklaren aan de hand van de spreiding van het scholing en de ervaring binnen de 
bevolking, en dit dus aan de hand van slechts twee verklarende variabelen. Een dergelijk 
verklarend vermogen komt zelden voor in de economie. 

De coëfficiënt met betrekking tot het onderwijs heeft een bijzondere betekenis als men bepaalde 
hypothesen aanvaardt. Om dit te zien, volstaat het uit te gaan van twee aangrenzende 
scholingsniveaus, s-1 en s. Volgens de vergelijking bedraagt, bij een identiek ervaringsniveau, het 
verschil van de logaritmen van de lonen log w(s)  log w(s 1) = r. Bij benadering is dit verschil van 
de logaritmen gelijk aan (w(s)  w(s 1)) / w(s 1). Zo meet de helling de procentuele toename van 
het loon wanneer het scholingsniveau met één jaar toeneemt. Anders geformuleerd: de 
coëfficiënt r van de vergelijking van Mincer meet het marginale rendement van het onderwijs (in 
de lineaire specificatie is dit marginale rendement ook het gemiddelde rendement). Een 
beperking van deze methode is dat dit marginale rendement hetzelfde is voor elk van de 
scholingsjaren en voor iedere individuele persoon.  

De Belgische studies ter zake zijn oud en weinig talrijk, met name omdat de individuele gegevens 
over de lonen niet volledig bevredigend waren (cf. De Meulemeester, 1994, en Laurent, 2001). 
Sommige auteurs hebben voor een financiële aanpak gekozen om het rendement van scholing te 
berekenen. Zo hebben de la Croix and Vandenberghe (2004) het rendement van scholing per 
provincie geraamd. De Belgische provincies met het hoogste rendement zijn, volgens hun model, 
Luik en Henegouwen. Daar zijn de werkgelegenheidsgraden van de laaggeschoolden eveneens het 
geringst. Volgens hun resultaten is het rendement van scholing in België dus veeleer toe te 
schrijven aan het effect van onderwijs op de kansen om een baan te vinden dan aan het effect van 
de scholing op de lonen (zoals gemeten aan de hand van de vergelijking van Mincer). Onder de 
meest recente publicaties zij gewezen op de studies van Lallemand et al (2005) over het effect van 
de ondernemingsgrootte op het loon in België en het gebruik van RSZ-gegevens door Lopez-
Novella and Sissoko (2013). 
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6.1.1.1.1. De SILC-gegevens voor de lonen 

De SILC-gegevens omvatten verscheidene maatstaven voor de inkomens uit arbeid 
(arbeidsinkomen van de lopende maand, te weten op het ogenblik van het interview, maar tevens 
het jaarlijks bruto-inkomen, enz.). De gegevens over de nettolonen worden niet door alle landen 
ingevuld, en de definitie ervan is, ondanks de inspanningen tot harmonisatie, niet volledig 
eenvormig. Om die reden hebben de hier voorgestelde resultaten betrekking op de brutolonen.  

Het brutomaandloon ontbreekt in bepaalde landen, zodat er werd voor geopteerd om het 
brutojaarloon van het referentiejaar te gebruiken. We beschikken tevens over het aantal 
maanden gedurende dewelke de persoon voltijds of deeltijds heeft gewerkt tijdens deze periode, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het statuut van loontrekkende en het statuut van 
zelfstandige. Uitsluitend de voltijds werkende loontrekkenden werden geselecteerd. Het 
brutojaarloon werd gedeeld door het aantal maanden gedurende dewelke de persoon voltijds 
werkzaam was, waardoor het brutomaandloon werd verkregen. 

Ten slotte, en dit kan meer bekritiseerd worden, werd een bruto uurloon berekend door het 
eerder verkregen brutomaandloon te delen door het aantal gewoonlijk gepresteerde arbeidsuren 
in de lopende periode. Onze maatstaf van het uurloon is derhalve een benadering, die gebruik 
maakt van elementen van het referentiejaar (jaarloon, aantal maanden, ...) en een element van 
het lopende jaar (de gebruikelijke arbeidsuren)75. 

6.1.1.1.2. Resultaten 

Als men de hypothesen van het model van Mincer aanvaardt (lineariteit en homogeniteit van de 
rendementen, exogeniteit van de verklarende variabelen), kan men eenvoudigweg een regressie 
van het logaritme van het uurloon op de ervaring, de ervaring in het kwadraat en de duur van de 
studies uitvoeren. In de SILC-gegevens is de ervaring een specifiek gevraagde variabele (aantal 
jaren gedurende dewelke u hebt gewerkt, ongeacht uw statuut, sinds u bent ingetreden in het 
beroepsleven). De duur van de initiële opleiding werd geconstrueerd op basis van het hoogst 
behaalde diploma, uitgaande van de hypothese dat de ondervraagde niet is blijven zitten en dat 
er geen cumulatie van diploma's van hetzelfde niveau is geweest.  

De resultaten zijn vergelijkbaar met die welke worden beschreven in de literatuur: een 
zadelvormige curve voor de ervaring, die haar hoogtepunt bereikt na bijna 37 jaar ervaring (voor 
de mannen) en een gemiddeld rendement van scholing, te weten een toename van het brutoloon 
per studiejaar van nagenoeg 6% voor België. 

Aan de hand van dit zeer eenvoudige model kan meer dan 28% van de spreiding van de lonen 
voor mannen worden verklaard. 

Over het algemeen spitsen de studies zich toe op de lonen van mannen, omdat de schatting van 
de lonen van vrouwen aan de hand van een dergelijke methode minder betrouwbaar is. Het 
participatiegedrag van vrouwen is immers salarisgevoeliger dan dat van mannen. Aangezien de 
participatie van vrouwen aanzienlijk is toegenomen en die van hun mannelijke tegenhangers 
benadert, geven we echter ook de resultaten voor de vrouwen. Ze verschillen de facto niet in 
significante mate van die van de mannen. Zo bedraagt de coëfficiënt van de studievariabele 
0,05883 (5,9 %) voor de mannen en 0,05732 (5,7 %) voor de vrouwen. 

  

                                                           
75  Men zou een gevoeligheidsanalyse kunnen uitvoeren door de uurlonen op een alternatieve manier te construeren, 

namelijk door gebruik te maken van het brutomaandloon (dat voltijds is) gedeeld door het aantal gewoonlijk 
gewerkte uren door een voltijdwerker in de bedrijfstak waarin de persoon werkzaam is, of nog door alle 
brutomaandlonen te delen door een aantal forfaitaire uren, die identiek zijn voor iedereen (bijvoorbeeld 38 uur per 
week). 
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Tabel 39 - Model van Mincer en rendementen van scholing1 
(België, voltijdwerkers, referentiejaar 2009) 
 

 Mannen Vrouwen 
Variabele Coëfficiënt Standaard-

afwijking 
Significantie2 Coëfficiënt Standaard-

afwijking 
Significantie2 

       
Constante 1,90022 0,03682 **** 1,87949 0,05734 **** 
Ervaring 0,02670 0,00226 **** 0,02014 0,00311 **** 
(Ervaring)² -0,00036 0,00005 **** -0,00021 0,00008 *** 
Duur van de 
initiële 
opleiding 

0,05883 0,00248 **** 0,05732 0,00385 **** 

       
R² 28,2%   21,8%   

 

 
Bron: EC (SILC). 
1 Ongewogen gegevens. 
2 ****= statistisch significant op 0,1%,*** = statistisch significant op 1%, ** = statistisch significant op 

5%, *= statistisch significant op 10%. 
 
 

Hoewel de vergelijking van Mincer de mogelijkheid biedt om vrij goed de gemiddelde 
rendementen van scholing te ramen, toch maakt ze het niet mogelijk om de soms belangrijke 
verschillen tussen de niveaus aan het licht te brengen, met name de discontinuïteiten die 
verbonden zijn aan het behalen van een diploma, het zogenaamde sheepskin effect. Auteurs (zie 
Heckman et al. (1998) bijvoorbeeld) wijzen ook op de grote winst die wordt geboekt door het 
voleindigen van een studiecyclus, die door de benadering van Mincer niet kan worden 
weergegeven.  

Bovendien kan de methode van Mincer leiden tot een overschatting van de rendementen 
wanneer de directe kosten voor de studies hoog zijn. Zo zou de inachtneming van belastingen en 
inschrijvingsrechten een daling van de rendementen met 25% met zich brengen (Maguain, 2007). 

De schatting van een loonvergelijking volgens de methode van Mincer is theoretisch 
gecompliceerd, omdat scholing een sterk endogene variabele is. Individuen die over meer 
intrinsieke vaardigheden beschikken (die we zullen aanmerken als "talent") zijn doorgaans meer 
geneigd om langere studies te volgen, maar ook om hogere inkomens te genieten. In dat geval zal 
het extra loon dat voortvloeit uit hun "talent" ten onrechte worden toegeschreven aan hun extra 
scholing. Eenvoudige schattingsmethoden zoals de hier gehanteerde methode (OLS, of gewone 
kleinste kwadraten) zullen aldus naar verwachting resulteren in overgewaardeerde 
scholingsrendementen, als gevolg van deze endogeniteitsvertekening ('endogeneity bias'). 

Er bestaan verschillende technieken om deze vertekening te corrigeren. Men kan bijvoorbeeld 
proxies toevoegen voor (het niet-waarneembare) "talent", zoals IQ-tests of het instrumenteren 
van de scholing door middel van een variabele die niet verbonden is aan het "talent", maar aan de 
duur van de studies, zoals bijvoorbeeld het geboortekwartaal. Deze technisch meer geavanceerde 
studies, die worden geacht het werkelijke causale effect van scholing op de lonen te benaderen, 
leiden echter niet tot rendementen die sterk verschillend zijn van die welke afkomstig zijn van 
eenvoudige schattingen (Maguain, 2007). De inachtneming van dit effect leidt niet, zoals men 
intuïtief zou kunnen denken, tot een overwaardering van de scholing, aangezien de gecorrigeerde 
coëfficiënten (in de meeste studies) integendeel hoger uitvallen.  
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De meetfoutvertekeningen waarmee de scholingsniveaus worden geraamd in de enquêtes, 
kunnen dit paradoxale resultaat verklaren. Deze (negatieve) meetfoutvertekening wordt grosso 
modo gecompenseerd door de (positieve) "talent"-vertekening. Een andere verklaring die naar 
voren wordt geschoven, zou zijn dat het rendement heterogeen is tussen de individuele 
personen, en minder toeneemt met het scholingsniveau (Heckman et al., 1998). Dit zou er ook toe 
kunnen bijdragen dat de schattingen ter correctie van de vertekeningen in fine geraamde 
rendementen opleveren die hoger zijn dan de eenvoudige schattingen. 

Vervolgens wordt de vergelijking van Mincer uitgebreid door de andere variabelen waarover we 
in SILC beschikken, erin op te nemen. De ervaring en het loon geven blijk van een zadelvormige 
relatie. Met andere woorden, het loon blijkt in de loop van de tijd toe te nemen tot het een 
maximum bereikt. Dit resultaat, dat zeer courant voorkomt in de literatuur, kan worden verklaard 
door de depreciatie van de investering in menselijk kapitaal. Lazear (1976) heeft evenwel een 
andere interpretatie gesuggereerd. De positieve relatie zou niet alleen toe te schrijven zijn aan 
het verloop van de individuele productiviteit, maar zou tevens het resultaat zijn van een 
"impliciet" contract dat de werkgever in staat stelt tot een maximaal rendement te komen over 
de gehele loopbaan.  

Zoals in de meeste studies stellen we vast dat gehuwde mannen beter zouden verdienen dan 
alleenstaande (Dougherty, 2006). Deze "huwelijkspremie" zou 10% kunnen bedragen (hier 5 %). 
Er worden twee grote hypothesen naar voren geschoven om dit feit te verklaren. Volgens de 
theorie van Becker zou het effect reëel zijn in die zin dat een gehuwde man makkelijker menselijk 
kapitaal zou kunnen accumuleren dankzij de specialisatie van de taken binnen het koppel, en 
aldus productiever zou zijn dan een alleenstaande man. De andere mogelijkheid is dat het gaat 
om een statistisch probleem van endogeniteit van het huwelijk ten aanzien van het loon: 
productievere mannen zouden niet-waargenomen kenmerken bezitten die ook de kans vergroten 
dat ze gehuwd zijn. Aangezien aan de hand van de SILC-gegevens tegelijk gecontroleerd kan 
worden voor de gezinnen die als koppel samenwonen (t.o.v. de alleenstaanden) en voor gehuwde 
koppels (t.o.v. de niet-gehuwden), en aangezien het de huwelijksvariabele is die significant is, 
zouden deze resultaten voor België veeleer wijzen op de tweede verklaring dan op die van de 
specialisatie van de taken binnen het koppel, zoals bij Becker. 
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Tabel 40 - Loonvergelijking1 
(België, voltijdwerkers, referentiejaar 2009) 
 

  Coëfficiënten Significantie2 
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Referentie3 1,99455 2,05981 **** **** 
Ervaring 0,02241 0,0195 **** **** 
(Ervaring)2 -0,00032 -0,0002 **** ** 
Geen verandering van werkgever 0,05981 -0,08102 ** * 
Gehuwd 0,0544 -0,00863 *** 
Partner 0,0184 0,01794 
Niet-EU nationaliteit -0,08768 -0,00447 * 
Brussel 0,03456 0,06894 ** 
Wallonië -0,0172 0,02279 
Duur van de initiële opleiding 0,03384 0,04012 **** **** 
Laaggeschoolde beroepen -0,04579 0,00322 * 
Zeer hooggeschoolde beroepen 0,19148 0,16699 **** **** 
Nace A -0,12515 -0,03059 * 
Nace B tot E 0,03134 -0,03878 
Nace F -0,02037 -0,13545 
Nace G -0,05416 -0,13443 * ** 
Nace I -0,09432 -0,03978 * 
Nace J 0,07338 -0,01916 ** 
Nace K 0,18275 0,08212 **** 
Nace L tot N -0,0314 -0,07321 
Nace O -0,03685 -0,08047 
Nace P -0,0536 -0,06364 
Nace Q -0,08742 -0,17399 ** *** 
Nace RU -0,04054 -0,0205 
Bedrijfsgrootte van 11 tot 
20 personen 0,06653 0,05739 ** 
Bedrijfsgrootte van 21 tot 
49 personen 0,06758 0,06503 *** * 
Bedrijfsgrootte van 50 personen en 
meer 0,14094 0,13768 **** **** 

 

 
Bron: EC (SILC). 
1 De gegevens zijn niet gewogen. 
2 ****= statistisch significant op 0,1%,*** = statistisch significant op 1%, ** = statistisch significant op 

5%, *= statistisch significant op 10%. 
3 Niet-gehuwde man (vrouw), zonder partner in het huishouden, van Europese (inclusief Belgische) 

nationaliteit, wonend in Vlaanderen, met een gemiddeld scholingsniveau, die een 
middengekwalificeerd beroep uitoefent, in de vervoersector (Nace H), bij een werkgever die 
10 personen of minder in dienst heeft. 

 
 

Uit het geschatte loon en de schommelingen ten opzichte van de referentiegroep blijkt dat de 
studies een zeer belangrijke invloed hebben op het toekomstige loon. Zelfs indien wordt 
gecorrigeerd voor het beroep, de bedrijfstak, de ondernemingsgrootte, de ervaring van de 
werknemer, enz., toch lijkt de initiële investering in menselijk kapitaal zeer rendabel. Het 
gemiddelde rendement van scholing, dat wil zeggen de toename van het brutoloon per studiejaar, 
zou nog 3,4% bedragen voor de mannen en 4% voor de vrouwen. 

Ook de beroepscategorie blijkt belangrijk te zijn. De hoogstgekwalificeerde beroepen verdienen 
meer dan de minder hoge hiërarchische functies. Het dient opgemerkt dat deze "beroepsfactor" 



202. 

deels een gevolg is van het statuut van "arbeider" of "bediende" van de werknemer76, omdat de 
lagergekwalificeerde beroepen grotendeels samengaan met het statuut van arbeider, terwijl het 
bij de kaderleden en de managers bijna uitsluitend om bedienden gaat. Gelet op de verschillen 
inzake baremiek verloop van de lonen voor deze twee statuten, is het van cruciaal belang dat 
hiermee rekening wordt gehouden (cf. Verslag HRW 2012). 

Zelfs bij toetsing aan de hand van een groot aantal determinanten, blijven de verschillen tussen 
de bedrijfstakken groot. Zowel voor mannen als voor vrouwen bieden de sectoren 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (Nace Q), horeca (Nace I) en handel 
(Nace G) gemiddeld minder goede bezoldigingen dan de referentiebedrijfstak, hier vervoer 
(Nace H). De branches met beduidend hogere en aanzienlijker bezoldigingen ten opzichte van de 
referentiebedrijfstak zijn informatie en communicatie (Nace J), maar meer nog de ondernemingen 
die actief zijn in de financiële dienstverlening en verzekeringen (Nace K). Voor vrouwen zijn de 
verschillen in die twee bedrijfstakken niet significant. 

Volgens de SILC-gegevens is het gewest van de woonplaats niet significant. Dit resultaat is te 
verklaren door het feit dat de loononderhandelingen plaatsvinden op het federale niveau, 
waardoor de verschillen tussen de gewesten veeleer tot uiting komen in de werkloosheidscijfers 
dan in loonverschillen. 

6.1.1.2. Rendement van scholing volgens de OESO 

De OESO geeft de voorkeur aan een andere methodologie om het rendement van scholing te 
berekenen. In plaats van met behulp van een Mincer-vergelijking rechtstreeks de loonstijging te 
meten die gepaard gaat met de toename van het scholingsniveau, opteert ze voor een financiële 
benadering die vooral wordt gehanteerd om de rentabiliteit van investeringsprojecten te meten. 
Een project (hier: hogere studies volgen) impliceert kosten (inschrijvingskosten, 
opportuniteitskosten, ...) en baten (loonsupplement, hogere kans op werkgelegenheid, ...). Het 
interne rendement van het project is de actualisatievoet die de equivalentie waarborgt tussen de 
kosten en baten in geactualiseerde waarde. Dit interne rendement kan worden vergeleken met 
het rendement van alternatieve projecten (bijvoorbeeld dat van een belegging in financiële activa 
gedurende dezelfde looptijd en met een vergelijkbaar risico). 

Het is belangrijk op te merken dat deze financiële benadering van prospectieve aard is, en zich 
toespitst op de incitatieve factoren die bestaan op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen 
om te investeren, en voorzichtigheidshalve kan men best ook controleren voor andere factoren, 
zoals de arbeidsvoorwaarden, die een rol spelen in het rendement dat een individu kan hopen te 
genieten wanneer hij beslist te investeren in de verhoging van zijn scholingsniveau, maar die op 
dat ogenblik onbekend zijn. De financiële benadering is dus veel algemener dan die van Mincer, 
maar berust op een zeer ruime waaier van gegevens en hypothesen, die een belangrijke weerslag 
hebben op de resultaten en op de vergelijkbaarheid tussen de landen.  

We nemen de OESO-resultaten hier integraal over (zie OECD, 2012). 

In de berekening van de individuele actuele nettowaarde omvatten de persoonlijke kosten van de 
investering de derving van inkomsten na belastingen, aangepast voor de kans om een baan te 
vinden, en de directe kosten van de scholing. Deze twee financiële stromen zijn gespreid over de 
ganse periode van de studies. Aan de batenzijde worden de loonverschillen berekend op basis van 
de bezoldigingsprofielen naar leeftijd volgens scholingsniveau. 

Deze verschillen in brutobezoldiging worden gecorrigeerd voor de verschillen in 
personenbelasting, sociale bijdragen en sociale overdrachten (uitkeringen inzake woonsteun en 
sociale uitkeringen met middelentoets) teneinde de verschillen in nettobezoldiging te verkrijgen. 
De financiële stromen worden vervolgens gecorrigeerd voor de kans om een baan te vinden. 

                                                           
76 We beschikken niet over dit onderscheid in de SILC-gegevens. 
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Het publieke (of sociale) interne rendement is een indicator die het mogelijk maakt om de 
weerslag te meten van de beslissing door individuele personen om te investeren in de verhoging 
van hun scholingsniveau, alsook het effect van verschillende beleidsmaatregelen op deze 
investeringen. 

In de berekening van de publieke actuele nettowaarde (om de sociale rendementen te bepalen), 
omvatten de publieke kosten de derving van fiscale inkomsten gedurende de studiejaren 
(personenbelasting en sociale bijdragen) en de overheidsbestedingen (rekening houdend met de 
duur van de studies). De overheidsuitgaven inzake onderwijs omvatten de directe uitgaven 
(bezoldiging van de leerkrachten, bouw van de schoolgebouwen, aankoop van schoolboeken, 
enz.) en de overheidsoverdrachten aan de private entiteiten (de beurzen en de overheidssteun 
aan de huishoudens ten behoeve van het onderwijs). De overheidsbaten omvatten de toename 
van de fiscale ontvangsten en sociale bijdragen, en de vermindering van de sociale overdrachten 
(onder meer de uitkeringen inzake woonsteun en de sociale uitkeringen die niet meer worden 
gestort boven een bepaald inkomensniveau) die het gevolg zijn van de verhoging van het 
inkomensniveau. De kosten en baten worden geactualiseerd met een reëel rentetarief van 3%, 
want de berekeningen worden uitgevoerd tegen vaste prijzen. 

De OESO berekent voor België en Nederland geen intern rendement voor de tweede cyclus van 
het secundair onderwijs. Deze benadering gaat immers uit van de hypothese dat de individuen de 
keuze kunnen maken om te investeren in een scholingsniveau om er voordeel uit te trekken. In 
landen als België of Nederland, waar dit onderwijsniveau verplicht is, kunnen de individuen geen 
keuze maken, wat de methodologie niet toepasbaar maakt. Hier worden dus uitsluitend de 
rendementen voor het hoger onderwijs getoond. De vergelijkingen hebben betrekking op de 
relatieve situatie van de vrouwen onderling en de mannen onderling. 

Het persoonlijk rendement van het behalen van een diploma tertiair onderwijs is hoog, heel wat 
hoger dan de reële rentetarieven. In sommige landen moeten de individuen hun studies tot in het 
tertiair onderwijs voortzetten om volop het financiële voordeel te genieten dat verbonden is aan 
de voortzetting van de studies na de leeftijd waarop de leerplicht eindigt. In de EU15 behoort 
België tot de landen waar het rendement van de hogere studies het hoogst is, samen met 
Portugal en Ierland.  

Een van de determinanten van het hoge rendement van hogere studies is dat het een 
risicopremie omvat. Hogere studies ondernemen is immers geen risicoloze investering. Zoals we 
zullen zien in deel 6.2.2, is de spreiding van de lonen bij de gediplomeerden van het hoger 
onderwijs heel wat hoger dan bij de andere scholingsniveaus, hetgeen een maatstaf van 
onzekerheid is.  

De investering in hogere studies genereert gemiddeld beschouwd een hoger rendement bij 
mannen dan bij vrouwen. Volgens de berekeningen van de OESO geldt dit niet voor België, 
wellicht omdat het loonverschil tussen de geslachten veel kleiner is in ons land. 
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Tabel 41 - Intern rendement van het behalen van een diploma hoger onderwijs (ISCED 5 en 6) tijdens de 
initiële opleiding 
(in %) 
 

 Mannen Vrouwen 
 persoonlijk 

rendement 
sociaal 

rendement 
persoonlijk 
rendement 

sociaal 
rendement 

Oostenrijk 10,6 8,8 8,6 7,2 
België 12,0 14,8 14,4 17,5 
Denemarken 7,9 4,3 8,7 1,0 
Finland 10,9 7,8 9,0 4,7 
Frankrijk 9,9 7,5 9,4 5,6 
Duitsland 9,6 9,4 8,2 7,4 
Ierland 12,8 13,3 11,5 9,6 
Italië 8,1 10,1 6,9 8,0 
Nederland 7,9 7,4 7,0 6,2 
Portugal 18,5 18,1 18,4 17,6 
Spanje 9,3 5,3 11,3 6,3 
Zweden 6,4 5,1 5,7 1,8 
Verenigd Koninkrijk 7,4 11,0 7,3 14,8 
USA 11,5 14,5 8,8 9,7 
Gemiddelde EU-21 13,9 11,2 10,8 9,0 

 

 
Bron: OESO (2012). 
 
 

In België is de persoonlijke component rechtstreekse kosten in de hogere studies (te weten 
voornamelijk de inschrijvingskosten) zeer gering in vergelijking met de andere Europese landen, 
terwijl de loonwinst van dit type van diploma belangrijk is, evenals het effect ervan op de kans om 
werkzaam te zijn. 

Het is niet eenvoudig om de rendementen van deze twee methoden te vergelijken. Er kan 
evenwel op worden gewezen dat de ramingen van de OESO leiden tot rendementen die hoger zijn 
dan die welke worden verkregen met de vergelijkingen van Mincer, omdat ze de rentabiliteit 
ramen die gepaard gaat met hogere studies in hun totaliteit, in plaats van het gemiddelde 
rendement van een studiejaar. 

 

6.1.2. Productiviteit en bedrijven: de benadering van Hellerstein et al. 

De werkgelegenheid van de laaggeschoolde arbeidskrachten verhogen is slechts mogelijk als de 
ondernemingen bereid zijn om deze werknemers in dienst te nemen. Als er een significante 
afwijking bestaat tussen het loon en de productiviteit van deze werknemers, zou deze doelstelling 
moeilijk te bereiken zijn. 

De structuur van dit deel is als volgt. Vooreerst worden de gebruikte gegevens voorgesteld. 
Vervolgens wordt de methodologie van Hellerstein kort gepresenteerd en, ten slotte, worden de 
resultaten van deze benadering in twee studies besproken.  

  



6.1.2.1. Gebruikte gegevens  

In dit deel maken we gebruik van een gedetailleerd geheel van gekoppelde gegevens over 
werkgevers en werknemers, dat ons in staat stelt tegelijkertijd een representatief staal van 
ondernemingen en de kenmerken van hun personeel in ogenschouw te nemen. Zo heeft elke 
registratie twee afzonderlijke bronnen: de loonstructuurenquête (of Structur
(SES) in het Engels) en de structurele bedrijfsstatistieken (of Structural Business Statistics (SBS) in 
het Engels). 

De loonstructuurenquête is een steekproefen
om gedetailleerde en vergelijkbare informatie te verkrijgen over het bezoldigingsniveau, de 
individuele kenmerken van de werknemers (onder meer het geslacht, de leeftijd, het beroep, de 
anciënniteit, het hoogst bereikt
bedrijfsgrootte, ...). De statistieken van de loonstructuurenquête hebben betrekking op de 
ondernemingen met minstens 10
financiële informatie bevat met betrekking tot de werkgevers, werden de gegevens van de SES op 
basis van het werkgeversnummer gekoppeld aan de structurele bedrijfsstatistieken. Deze 
koppeling werd tot stand gebracht door de ADSEI, die de twee enquêtes produceer
niveau. 

 

 
Grafiek 34 - Gemiddeld uurloon volgens scholingsniveau
(euro per uur, mannelijke voltijdwerkers, België)
 

 
Bron: ADSEI (SES 2009). 
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werkgevers en werknemers, dat ons in staat stelt tegelijkertijd een representatief staal van 
ondernemingen en de kenmerken van hun personeel in ogenschouw te nemen. Zo heeft elke 
egistratie twee afzonderlijke bronnen: de loonstructuurenquête (of Structure of

(SES) in het Engels) en de structurele bedrijfsstatistieken (of Structural Business Statistics (SBS) in 

De loonstructuurenquête is een steekproefenquête die bij de ondernemingen wordt uitgevoerd 
om gedetailleerde en vergelijkbare informatie te verkrijgen over het bezoldigingsniveau, de 
individuele kenmerken van de werknemers (onder meer het geslacht, de leeftijd, het beroep, de 

bereikte scholingsniveau) en van hun werkgever (economische activiteit, 
bedrijfsgrootte, ...). De statistieken van de loonstructuurenquête hebben betrekking op de 
ondernemingen met minstens 10 werknemers in de private sector. Aangezien de SES geen 

ciële informatie bevat met betrekking tot de werkgevers, werden de gegevens van de SES op 
basis van het werkgeversnummer gekoppeld aan de structurele bedrijfsstatistieken. Deze 
koppeling werd tot stand gebracht door de ADSEI, die de twee enquêtes produceer
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De structurele bedrijfsstatistieken (SBS) zijn statistieken die geharmoniseerd zijn op Europees 
niveau, en die financiële gegevens en cijfers bevatten (zoals het aantal vestigingen, de werkzame 
personen, ...) met betrekking tot de ondernemingen. De SBS hebben betrekking op de 
"markteconomie", dat wil zeggen de industrie, de bouwnijverheid, de handel en de diensten. De 
financiële diensten worden afzonderlijk behandeld, wegens hun specifieke aard en de beperkte 
beschikbaarheid van standaardstatistieken voor deze ondernemingen. Voor sommige financiële 
ondernemingen die zijn opgenomen in de SES, ontbreken derhalve de overeenstemmende 
SBS-gegevens. We beschikken slechts over een klein subgeheel van in de SBS beschikbare 
variabelen, voornamelijk een aantal maatstaven met betrekking tot de productiviteit. 

Het idee dat het loon gelijk is aan de productiviteit van de werknemer, vloeit voort uit de 
hypothese van een concurrerende werking van de arbeidsmarkt. Volgens deze hypothese zou een 
werknemer die onder zijn productiviteit wordt betaald, zijn onderneming verlaten voor een 
onderneming die hem een hoger loon zou aanbieden. Die laatste onderneming zou daar baat bij 
hebben, aangezien de productiviteit van de werknemer tot dat loonniveau nog steeds groter zou 
zijn. Evenzo zou een werknemer die boven zijn productiviteit wordt betaald, door zijn 
onderneming worden ontslagen, omdat zo de winst van de onderneming zou stijgen. Alles bij 
elkaar genomen, zouden de werknemers dus allen een loon ontvangen dat gelijk is aan hun 
productiviteit. 

De hypothese van perfecte concurrentie op de arbeidsmarkt is evenwel moeilijk te rechtvaardigen 
in de praktijk. Als gevolg van problemen inzake prikkels en onvolmaakte informatie, ofwel van 
institutionele factoren, kunnen de productiviteit en het loon een verschillende ontwikkeling 
doormaken. 

6.1.2.2. Methodologie 

Afzonderlijke schattingen van de productiviteit en van het loon bieden verscheidene voordelen. 
Enerzijds bieden ze de mogelijkheid om twee tegenstrijdige theoretische standpunten te 
vergelijken, die aantonen dat het verloop van het loon al dan niet kan verschillen van dat van de 
productiviteit. Anderzijds maken ze het mogelijk om een licht te werpen op een belangrijke 
determinant van de vraag naar arbeid. Duidelijk maken of er een verschil bestaat tussen 
productiviteit en loonkosten, verklaart echter niet het mechanisme dat tot dat verschil heeft 
geleid.  

In plaats van de productiviteit te schatten op werknemersniveau, gaat de momenteel door 
economisten gevolgde benadering uit van het idee dat de productiviteit van iedere werknemer, 
op een meer geaggregeerd niveau, een weerslag zal hebben op de totale productiviteit van de 
onderneming, en omgekeerd. Zo kan worden getracht het aandeel van de categorieën van 
werknemers volgens scholingsniveau in de werkgelegenheid van de ondernemingen, te koppelen 
aan de economische prestaties van die ondernemingen. Voor het onderzoek naar de 
productiviteit volgens scholingsniveau zullen de categorieën hier overeenstemmen met de 
verschillende diplomaniveaus van de werknemers. We trachten dus te achterhalen of een groter 
dan gemiddeld percentage werknemers van een bepaalde groep in een onderneming zich al dan 
niet vertaalt in een hoger dan gemiddelde zichtbare productiviteit van die onderneming. 

De productiviteit van een onderneming is de facto afhankelijk van talrijke factoren: sinds hoe lang 
bestaat de onderneming (de leeftijd van het bedrijf), de bedrijfstak, de conjunctuur, de 
kapitaalintensiteit, haar arbeidsorganisatie, enz. Veel van die factoren zijn niet waarneembaar. De 
moeilijkheid zal er bijgevolg in bestaan bij de determinanten van de productiviteit het effect van 
de scholingsstructuur van haar personeel te onderscheiden van het effect van de overige 
factoren. 
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De eenvoudige correlatie tussen de productiviteit van de onderneming en de structuur naar 
scholingsniveau van haar personeel, volstaat niet. Het is onontbeerlijk dat op de een of andere 
manier wordt gecontroleerd voor de overige determinanten van de productiviteit. 

De benadering die de voorkeur geniet in de recente studies van de economische literatuur, werd 
oorspronkelijk met Amerikaanse gegevens ontwikkeld door Hellerstein, Neumark en Troske 
(1999). Kort samengevat bestaat de benadering erin na te gaan of een toename van het aandeel 
van een scholingscategorie bij het personeel van een onderneming, ceteris paribus een verhoging 
of een verlaging van de gemiddelde productiviteit met zich brengt. Hieruit kan dan worden 
geconcludeerd of de werknemers met dat scholingsniveau respectievelijk meer of minder 
productief zijn dan de werknemers als geheel.  

Vanuit een technisch oogpunt wordt, om de bijdrage van de verschillende factoren aan de 
productiviteit van de onderneming aan het licht te brengen, gebruik gemaakt van een 
theoretische tool, de zogenaamde "productiefunctie". Dit is een wiskundige relatie die een 
eenvoudige beschrijving geeft van de veranderingen in output Yi van de onderneming i als gevolg 
van veranderingen in de inputs, voornamelijk kapitaal en de arbeidskwaliteit (Ki,QLi). De factor QLi 
maakt het mogelijk om de eventueel gedifferentieerde invloed van de verschillende categorieën 
van werknemers van de onderneming te introduceren. 

 

De meest voorkomende specificatie voor een productiefunctie is een Cobb-Douglas-vorm: 

log log log log  

waarbij de parameters  en  respectievelijk de marginale productiviteit van elke inputfactor 
aanduiden en Ai een idiosyncratische coëfficiënt van productiviteit van het bedrijf i weergeeft. 

De bijdragen van de verschillende scholingsniveaus j van de werknemers worden als volgt 
geïntroduceerd: 

1  

waarbij Li staat voor het totale personeelsbestand van onderneming i, en Li,j/Li, voor het aandeel 
van het scholingsniveau j daarin. i,j is dan de relatieve marginale invloed van het scholingsniveau j 
voor onderneming i. Indien alle categorieën van werknemers dezelfde marginale bijdrage aan de 
productiviteit zouden leveren (een vlak productiviteitsprofiel volgens het scholingsniveau), dan is 
QLi gelijk aan Li: de factor arbeid is perfect homogeen. 

Het profiel van de productiviteit naar scholingsniveau wordt geschat aan de hand van de 
resultaten van de raming van een beknopte vorm van de productiefunctie, namelijk de regressie 
van de productie van onderneming  op het niveau van haar productiefactoren. De productiviteit 
van de ondernemingen wordt dus opgesplitst om de gemiddelde bijdragen te ramen van elke 
waargenomen productiefactor, nl. het kapitaal en de arbeid van de verschillende types van 
werknemers, waarbij wordt gecontroleerd voor de bedrijfstak, de ondernemingsgrootte, enz. 

Anderzijds kan men afzonderlijk of tegelijkertijd een vergelijking schatten van het gemiddelde 
loon in de onderneming i: 

  1  
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Op dezelfde manier als voor de interpretatie van de parameters i,j is, als de verhouding wi,j/wi,o 
groter is dan één, de marginale invloed van de groep van de geschoolden j op het gemiddelde 
loon van de onderneming groter dan die van de referentiescholingsgroep. Indien het theoretische 
geval voorkomt waarbij alle categorieën een identieke bezoldiging ontvangen, dan is het loon  
gelijk aan dat van de referentiecategorie .  

Het vergelijken van de marginale bijdragen aan de productiviteit van de scholingsniveaus j met 
hun relatieve kosten, komt er dus eenvoudigweg op neer dat de j worden vergeleken met de 
overeenstemmende verhoudingen wj/wo : zo kunnen eventuele verschillen tussen loon en 
productiviteit volgens scholingsniveau aan het licht worden gebracht. 

Als er andere determinanten van de productiviteit bestaan die zowel niet-waargenomen zijn als 
gecorreleerd aan de productiefactoren, kunnen de resultaten vertekend zijn. Er wordt getracht dit 
probleem te verhelpen door gebruik te maken van de gepaste econometrische technieken. 

6.1.2.3. Resultaten van de studies 

De empirische studies die gebruik maken van de benadering van Hellerstein om de productiviteit 
van de werknemers volgens scholingsniveau te bestuderen, zijn niet erg talrijk. 

De eerste studie is die van Galindo-Rueda en Haskel (2005), die betrekking heeft op de 
SES-gegevens van het Verenigd Koninkrijk, aangevuld met boekhoudkundige gegevens over de 
werkgevers en demografische kenmerken over de werknemers uit administratieve bronnen. De 
gekoppelde steekproef heeft betrekking op het jaar 2000, en onderzoekt circa 
800 ondernemingen die actief zijn in de verwerkende nijverheid of in de diensten. 

Globaal genomen blijkt uit hun resultaten dat de ondernemingen met hogere aandelen, in hun 
personeelsbestand, van hooggeschoolden, mannen en voltijdwerkers, gemiddeld genomen de 
meest productieve zijn. De omvang van deze effecten is afhankelijk van de bedrijfstak. 

Daarentegen heeft het aandeel van laaggeschoolden geen statistisch significante invloed op de 
productiviteit, in geen enkele van de gehanteerde specificaties. 

De auteurs vinden ook geen statistisch significant verschil tussen het loon en de productiviteit, 
voor geen enkel van de scholingsniveaus. Het enige verschil dat ze aan het licht kunnen brengen, 
heeft betrekking op de bedrijven in de diensten die in belangrijke mate gebruik maken van 
deeltijdwerkers: de verschillen inzake productiviteit tussen voltijdwerkers en deeltijdwerkers 
zouden minder groot zijn dan de loonverschillen voor deze categorieën. 

Hun resultaten stroken tevens met het bestaan van geografische spill-overs: de ondernemingen 
die gevestigd zijn in gewesten waar de toegang tot meer geschoolde arbeidskrachten makkelijker 
is, lijken daar voordeel uit te trekken. 

De auteurs blijven voorzichtiger ten aanzien van de robuustheid van de resultaten. De 
steekproeven zijn vrij beperkt, zodat de schattingen onnauwkeurig zijn. Bovendien wordt de 
richting van de causaliteit tussen de kenmerken van de arbeidskrachten en de productiviteit van 
de onderneming niet bewezen door deze methode. 

De tweede studie is die van Kampelmann en Rycx (2012) die betrekking heeft op een gekoppelde 
steekproef SES-SBS voor België voor de jaren 1999 tot 2006. De auteurs hebben ervoor geopteerd 
om de scholing niet te benaderen aan de hand van het scholingsniveau, maar vanuit het oogpunt 
van de uitgeoefende beroepen. Ze controleren evenwel voor het scholingsniveau, alsook voor de 
andere gebruikelijke variabelen (bedrijfstak, bedrijfsgrootte en leeftijd van de onderneming, 
aandeel vrouwen, deeltijdwerkers, atypische contracten, enz.). 
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Uit de resultaten blijkt het cruciale belang van scholing (in termen van beroepen) voor de 
bezoldiging. De ramingen tonen systematisch een oplopend profiel van de lonen volgens de 
beroepskwalificaties, en dit onafhankelijk van de specificatie en de gekozen ramingsmethode. 

Voor de schatting van de marginale bijdragen aan de productiviteit zijn de resultaten daarentegen 
verschillend. De meest eenvoudige econometrische methodes (gewone kleinste kwadraten op 
samengevoegde gegevens (Pooled OLS) en 'random effects') stroken met een oplopend profiel 
van de productiviteit volgens de beroepskwalificaties. De auteurs verwerpen deze methodes 
evenwel op grond van tests die aantonen dat ze niet geschikt zijn. Ze geven de voorkeur aan een 
schatting aan de hand van vaste effecten, die het mogelijk maakt om de idiosyncratische 
productiviteitscomponent van elke onderneming uit te schakelen, en die aldus het probleem van 
de niet-waargenomen heterogeniteit verhelpt. De schattingen zijn dan wel heel wat 
onnauwkeuriger, maar ze zijn in principe niet meer vertekend. Alle componenten met betrekking 
tot de categorieën van beroepen zijn statistisch gezien niet onderling verschillend. Ze bekomen 
met andere woorden een vlak profiel voor de productiviteit volgens het scholingsniveau van het 
beroep. 

Als de loonvergelijking wordt getoetst aan de vergelijking betreffende de marginale bijdragen tot 
de productiviteit van de verschillende groepen van beroepen, bekomt men aldus een verschil 
tussen productiviteit en loon. Dit verschil is des te groter naarmate de kwalificaties van het 
beroep hoger zijn. Met andere woorden, er zouden duidelijke aanwijzingen zijn dat de hoogste 
categorieën in de hiërarchie ("Directeurs, leidinggevende kaderleden en zaakvoerders", 
"Intellectuele en wetenschappelijke beroepen") overbetaald zijn, terwijl de lagergeschoolde 
beroepen ("Handelaars en verkopers", "Bestuurders van uitrustingen en machines, en 
assemblagearbeiders", "Elementaire beroepen") gemiddeld beschouwd veeleer onder hun 
productiviteit zouden betaald zijn. De ramingsmethode controleert ook voor de leeftijdsgroepen, 
waarvan we het belang hebben gezien in de bovenstaande grafiek (zie ook het verslag 2012 van 
de HRW). 

De auteurs verklaren vrij veel vertrouwen te hebben in de robuustheid van de resultaten, al geven 
ze toe dat de schattingen met betrekking tot de productiefunctie onnauwkeurig zijn. Ze stellen 
tevens dat het aantal gewerkte uren wellicht minder goed geregistreerd is voor de zeer 
hooggeschoolde beroepen (die in werkelijkheid meer uren zouden presteren), terwijl de 
arbeidstijd voor het minder hooggeschoolde personeel sterk gereglementeerd en dus correct 
gerapporteerd is. Dit probleem is in hun ogen echter niet groot genoeg om hun conclusies 
ongeldig te verklaren. 
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6.2. Het minimumloon 

6.2.1. Het minimumloon in België 

In België geldt er geen algemeen door de wet vastgelegd minimumloon. Wel bepalen enkele cao's 
van de NAR een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). Zo legt cao 43 het 
GGMMI vast voor voltijdse werknemers van ten minste 21 jaar77.  De  in  de  cao  opgenomen  
bedragen worden geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex. Voor werknemers die 
jonger zijn dan 21 jaar geldt cao 50, waarin het GGMMI wordt bepaald als een percentage van het 
GGMMI voor 21-jarigen van cao 43; dit percentage loopt sinds april 2013 op van 70 % voor een 
16-jarige tot 96 % voor een werknemer van 20 jaar. Overigens is begin 2013 beslist de specifieke 
(lagere) minimumlonen voor jongeren af te schaffen vanaf 1 januari 201578. 

Het GGMMI heeft dus betrekking op een "inkomen", niet op een "loon". Dit houdt in dat er ook 
rekening moet worden gehouden met componenten die niet maandelijks worden uitbetaald, 
zoals jaareindepremies, vakantiegeld, enz. Niettemin vormt dit GGMMI, na correctie voor de niet-
looncomponenten, impliciet een ondergrens voor de lonen in België. 

Ondanks de afwezigheid van een wettelijke bepaling ter zake, is het gebruik van een 
minimumloon wijdverbreid in België. In de in de diverse paritaire comités en subcomités 
afgesloten cao's worden immers meestal minimumlonen vastgelegd. Volgens gegevens van de 
FOD WASO met betrekking tot de cao-bepalingen voor volwassen voltijdse werknemers79 in 177 
sectorale paritaire comités en subcomités (verder afgekort als PC's)80 waren er in januari 2013 in 
135 PC's dergelijke bepalingen; in 42 PC's is ter zake dus niets specifieks gestipuleerd, waardoor 
het algemene GGMMI van cao 43 er van toepassing is. 

De bepalingen omtrent het minimumloon in die 135 PC's zijn echter zeer sterk uiteenlopend. Zo 
worden vaak expliciet minimumlonen vermeld, die vaak gekoppeld zijn aan een bepaalde 
functieclassificatie, maar in vele gevallen komt er (ook) een referentie naar een GGMMI voor. Dit 
laatste kan, logischerwijs, bepaald zijn als een 'inkomen', maar er komen ook cao's voor waar dit 
GGMMI als een 'loon' is gedefinieerd. Daarnaast zijn er zeer diverse praktijken qua tijdsperiode: 
voor arbeiders gaat het veelal om een minimumloon of GGMMI per gewerkt uur, terwijl deze voor 
bedienden meestal per maand zijn uitgedrukt. Maar in uitzonderlijke gevallen zijn de betreffende 
bedragen vermeld per dag, per week of per jaar. 

Naargelang van het paritaire comité (of de paritaire comités) waaronder de werkgever 
ressorteert, is er voor werknemers dus al dan niet een minimumloon van toepassing, en indien dit 
wel het geval is, kunnen de bepalingen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de sector van 
tewerkstelling, de uitgeoefende functie, enz. De Belgische arbeidsmarkt kent dus een grote 
verscheidenheid aan praktijken inzake het minimaal aan de werknemers aan te bieden loon. 

  

                                                           
77 In feite bepaalt cao 43 drie afzonderlijke GGMMI's, nl. voor werknemers van 21 jaar, voor werknemers die ten 

minste 21,5 jaar oud zijn en minstens 6 maanden anciënniteit hebben en voor werknemers die ten minste 22 jaar 
oud zijn en minstens 12 maanden anciënniteit hebben. 

78 Hierdoor zullen er vanaf 1 januari 2015 nog drie GGMMI's bestaan, nl. voor werknemers van 18 jaar, voor 
werknemers die ten minste 19 jaar oud zijn en minstens 6 maanden anciënniteit hebben en voor werknemers die 
ten minste 20 jaar oud zijn en minstens 12 maanden anciënniteit hebben.  

79 Een aantal paritaire comités en subcomités hebben enkel betrekking op arbeiders (met nummers tussen 100 en 
152) of op bedienden (nummers 200 tot 227); in de resterende PC's (met nummers 301 tot 339) worden afspraken 
gemaakt voor zowel arbeiders als bedienden. 

80 De gegevens van de FOD WASO betreffen niet de gehele werknemerspopulatie. Dit is onder meer het geval 
aangezien sommige grote bedrijven een afzonderlijk paritair comité hebben en omdat bepaalde werknemers (zoals 
bv. de personen die werkzaam zijn bij de overheid) niet onder een paritair comité vallen. De databank van de 
FOD WASO betreft ook enkel de laagste minimumlonen die per PC van kracht zijn. 
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Tabel 42 - Minimumlonen in de sectorale paritaire comités en subcomités in België, in januari 2013 
(aantallen) 
 

 Alle paritaire 
comités en 
subcomités 

waarvan: 
  

  
voor arbeiders 

(PC 1xx) 
voor bedienden 

(PC 2xx) 

voor arbeiders 
en bedienden 

(PC 3xx) 
     
Totaal 177 90 26 61 
waarvan:     
 geen minimumloon 42 21 5 16 
 minimumloon 135 69 21 45 
     
Minimumloon1     
 voor arbeiders     
  per uur 93 66 - 27 
  per dag 1 0 - 1 
  per week 1 1 - 0 
  per maand 2 1 - 1 
 voor bedienden     
  per maand 53 - 19 34 
     
GGMMI1     
 bepaald als "loon"     
  per uur 4 3 0 1 
  per maand 5 2 1 2 
 bepaald als "inkomen"     
  per uur 10 1 1 8 
  per maand 24 1 7 16 
  per jaar 1 0 1 0 
     

 

 
Bron: FOD WASO. 
1 De som van de vermelde aantallen is niet noodzakelijk gelijk aan het hogervermelde aantal paritaire comités dat 

een minimumloon heeft bepaald, aangezien in sommige cao's diverse bepalingen zijn opgenomen. 
 

 

Aangezien de van de FOD WASO verkregen databank enkel gegevens bevat met betrekking tot het 
laagste in elk PC bepaalde minimumloon, ongeacht het belang van die werknemersgroep in de 
werkgelegenheid van die sector81, zal de verdere analyse louter betrekking hebben op deze 
minimale minimumlonen. 

Om de in de verschillende PC's bepaalde laagste minimumlonen onderling te kunnen vergelijken, 
werd ervoor geopteerd gebruik te maken van uurlonen, aangezien hierdoor de impact van 
uiteenlopende arbeidsregimes (voltijd- of deeltijdwerk) wordt weggewerkt. Derhalve moeten 
echter bepaalde hypothesen gemaakt worden om de voor andere tijdsperiodes (dag, week, 
maand, jaar) bepaalde minimumlonen om te zetten naar een minimumloon per uur. Deze 
conversie gebeurde op basis van het impliciete in PC 100 gehanteerde gemiddelde aantal 
 

  

                                                           
81 De bekomen gegevens kunnen dus in meerdere of mindere mate een indicatie verschaffen van het werkelijke 

belang van een minimumloon in de verschillende PC's. 
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werkweken per maand82. Bepalingen inzake een minimuminkomen werden omgezet naar een 
minimumloon door middel van de hypothese dat het loon 12/13 bedraagt van het inkomen
de PC's waar geen minimumloon is vastgelegd, werd het minimale loon bepaald aan de hand van 
het algemeen geldende GGMMI van cao
hypothesen dat de bekomen resultaten louter indicatief van aard z

 
Grafiek 35 - Laagste minimumloon en GGMMI
januari 2013 
(in euro per uur) 
 

 
Bronnen: FOD WASO, NAR 
1 Observaties indien de cao van het betreffende PC een minimumloon per uur bepaalt,

(de gemaakte hypothesen zijn beschreven in de tekst).
 

De bekomen resultaten geven aan dat de laagste minimumlonen in de praktijk in de diverse PC's 
sterk uiteenlopen. Begin 2013 liep het door middel van de beschreven methode
minimumloon uiteen van € 7 (in de PC's
gezondheidssector) tot bijna 
petroleumnijverheid en -handel). Het (ongewogen) gemiddelde van alle PC's b
€ 10,3. Overigens is het niet zo dat de PC's voor bedienden hogere minimumlonen zouden 
bepalen dan die voor arbeiders: zo is het net een PC voor arbeiders waar het hoogste 
minimumloon is bepaald. Wel is de dispersie bij de PC's voor arbeiders 
bedienden. 

Opvallend is ook dat in een (gering) aantal PC's de (berekende) minimumlonen lager blijken uit te 
vallen dan het (berekende) GGMMI, dat nochtans de absolute ondergrens vormt voor de lonen 
van alle werknemers in België. D

                                                          
82 In dat 'aanvullend paritair comité voor de werklieden' werd immers een indicatief

bepaald, dat overeenstemt met het GGMMI. Gegeven de in PC
gemiddeld gedurende 4,33 weken per maand gewerkt. Dit aantal werkweken werd voor alle PC's gebruikt om het 
aantal arbeidsuren per week om te zetten in het aantal maandelijkse werkuren. Indien de wekelijkse arbeidsduur 
niet bekend was, werd het gemiddelde maandelijkse aantal arbeidsuren van PC

83 Dit  komt  neer  op  de  veronderstelling  dat  alle  niet
maand". 

. Bepalingen inzake een minimuminkomen werden omgezet naar een 
minimumloon door middel van de hypothese dat het loon 12/13 bedraagt van het inkomen
de PC's waar geen minimumloon is vastgelegd, werd het minimale loon bepaald aan de hand van 
het algemeen geldende GGMMI van cao 43. Uiteraard impliceert het gebruik van een groot aantal 
hypothesen dat de bekomen resultaten louter indicatief van aard zijn. 

Laagste minimumloon en GGMMI1 in de sectorale paritaire comités en subcomités, in 

Observaties indien de cao van het betreffende PC een minimumloon per uur bepaalt, zo niet gaat het om ramingen 
(de gemaakte hypothesen zijn beschreven in de tekst). 

De bekomen resultaten geven aan dat de laagste minimumlonen in de praktijk in de diverse PC's 
sterk uiteenlopen. Begin 2013 liep het door middel van de beschreven methode

7 (in de PC's 331 en 332 voor arbeiders uit de welzijns
gezondheidssector) tot bijna €  18,5  per  uur  (in  het  PC  117 m.b.t. de arbeiders uit de 

handel). Het (ongewogen) gemiddelde van alle PC's b
10,3. Overigens is het niet zo dat de PC's voor bedienden hogere minimumlonen zouden 

bepalen dan die voor arbeiders: zo is het net een PC voor arbeiders waar het hoogste 
minimumloon is bepaald. Wel is de dispersie bij de PC's voor arbeiders iets  groter  dan die  voor  

Opvallend is ook dat in een (gering) aantal PC's de (berekende) minimumlonen lager blijken uit te 
vallen dan het (berekende) GGMMI, dat nochtans de absolute ondergrens vormt voor de lonen 
van alle werknemers in België. Deels kan dit uiteraard het geval zijn doordat de gemaakte 
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hypothesen niet met de realiteit overeenstemmen. Het wijst er mogelijks echter ook op dat de 
Belgische praktijk, waarbij zoals vermeld in de diverse PC's minimumlonen met zeer 
uiteenlopende concepten worden bepaald, het voor de bevoegde overheidsdiensten niet 
gemakkelijk maakt om deze cao
minimuminkomen. 

6.2.2. Toetsing aan Belgische loongegevens

6.2.2.1. De gebruikte gegevens

Voor deze oefening werden de meest recente
de ADSEI georganiseerde SES-enquête (dit is de Enquête naar de structuur en de verdeling van de 
lonen). In totaal werden gegevens gebruikt met betrekking tot een staal van 83
in oktober 2009, waarvoor, naast loon
geslacht, leeftijdsgroep, scholingsniveau en bedrijfstak (NACE en paritair comité) voorhanden 
zijn84. 

In deze steekproef beliep het geobserveerde uurloon minimaal 
uurloon van € 223,84 opgetekend
mediaanuurloon € 15,05. De loonverdeling heeft dus, zoals meestal wordt vastgesteld bij 
inkomensstatistieken, een asymmetrische staart met een groter gewicht voor gro

 
Grafiek 36 - Verdeling van de SES 2009
(horizontale as: € per uur, verticale as: 
 

 
Bron: ADSEI (SES 2009). 
1 Jonger dan 25 jaar. 
 

 

                                                          
84 De verkregen gegevens werden door de ADSEI reeds gezuiverd d.m.v. een 'outlier'

maandbasis. Te lage lonen worden er gedetecteerd door de vergelijking met het minimuminkomen, en te hoge 
lonen worden gedefinieerd in functie van de combinatie van diverse bepalende factoren, zoals het scholingsniveau, 
de sector van tewerkstelling en het uitgeoefende beroep. Niettemin werd van de ontvangen 83
één (zeer lage) observatie verwijderd, a

85 De beschikbare karakteristieken van de betreffende persoon kunnen een hoog loonniveau verantwoorden, zodat de 
observatie niet werd uitgesloten. 

hypothesen niet met de realiteit overeenstemmen. Het wijst er mogelijks echter ook op dat de 
Belgische praktijk, waarbij zoals vermeld in de diverse PC's minimumlonen met zeer 

worden bepaald, het voor de bevoegde overheidsdiensten niet 
gemakkelijk maakt om deze cao-bepalingen te toetsen aan het wettelijk bepaald 

Toetsing aan Belgische loongegevens 

De gebruikte gegevens 

Voor deze oefening werden de meest recente beschikbare gegevens gebruikt van de jaarlijks door 
enquête (dit is de Enquête naar de structuur en de verdeling van de 

lonen). In totaal werden gegevens gebruikt met betrekking tot een staal van 83
09, waarvoor, naast loon- en arbeidsduurgegevens, ook karakteristieken zoals 

geslacht, leeftijdsgroep, scholingsniveau en bedrijfstak (NACE en paritair comité) voorhanden 

In deze steekproef beliep het geobserveerde uurloon minimaal € 5,93 en maximaa
223,84 opgetekend85. Het gemiddelde uurloon beliep 

15,05. De loonverdeling heeft dus, zoals meestal wordt vastgesteld bij 
inkomensstatistieken, een asymmetrische staart met een groter gewicht voor gro

Verdeling van de SES 2009-gegevens volgens bepaalde karakteristieken 
€ per uur, verticale as: procenten van het overeenstemmende totale aantal observaties)

                   
De verkregen gegevens werden door de ADSEI reeds gezuiverd d.m.v. een 'outlier'-selectie van de lonen op 
maandbasis. Te lage lonen worden er gedetecteerd door de vergelijking met het minimuminkomen, en te hoge 

orden gedefinieerd in functie van de combinatie van diverse bepalende factoren, zoals het scholingsniveau, 
de sector van tewerkstelling en het uitgeoefende beroep. Niettemin werd van de ontvangen 83
één (zeer lage) observatie verwijderd, aangezien deze een uurloon opleverde van € 0,65. 
De beschikbare karakteristieken van de betreffende persoon kunnen een hoog loonniveau verantwoorden, zodat de 
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hypothesen niet met de realiteit overeenstemmen. Het wijst er mogelijks echter ook op dat de 
Belgische praktijk, waarbij zoals vermeld in de diverse PC's minimumlonen met zeer 

worden bepaald, het voor de bevoegde overheidsdiensten niet 
bepalingen te toetsen aan het wettelijk bepaald 

beschikbare gegevens gebruikt van de jaarlijks door 
enquête (dit is de Enquête naar de structuur en de verdeling van de 

lonen). In totaal werden gegevens gebruikt met betrekking tot een staal van 83 439 werknemers 
en arbeidsduurgegevens, ook karakteristieken zoals 

geslacht, leeftijdsgroep, scholingsniveau en bedrijfstak (NACE en paritair comité) voorhanden 

5,93 en maximaal werd een 
. Het gemiddelde uurloon beliep € 17,32 en het 

15,05. De loonverdeling heeft dus, zoals meestal wordt vastgesteld bij 
inkomensstatistieken, een asymmetrische staart met een groter gewicht voor grotere observaties. 
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de sector van tewerkstelling en het uitgeoefende beroep. Niettemin werd van de ontvangen 83 440 gegevens nog 

De beschikbare karakteristieken van de betreffende persoon kunnen een hoog loonniveau verantwoorden, zodat de 
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Indien de totale werknemerspopulatie wordt opgesplitst volgens scholingsniveau, blijkt vooreerst 
een duidelijk verschil voor te komen tussen de laag- en middengeschoolden, enerzijds, en de 
hooggeschoolden, anderzijds. Deze laatste groep kent aanzienlijk hogere uurlonen, met ook de 
grootste dispersie. Het gemiddelde uurloon is vrij vergelijkbaar voor laag- en middengeschoolden, 
maar de spreiding is groter voor middengeschoolden, door een hogere frequentie van grotere 
bedragen. Als enkel de laaggeschoolden worden beschouwd, hebben vooral de jongeren en meer 
in het bijzonder de jonge vrouwen een laag loon (nl. een laag gemiddelde in combinatie met een 
geringe dispersie)86. De algemeen als meer kwetsbaar beschouwde groepen blijken dus 
gemiddeld inderdaad een lager loon te ontvangen. 

6.2.2.2. De resultaten 

De informatie over het bevoegde paritair comité in de resultaten van de SES-enquête laat in 
principe87 toe die data te koppelen aan de van de FOD WASO bekomen minimumloongegevens. 
Voor een beperkt aantal PC's was dat niet het geval; de bij de FOD WASO vermelde PC's waren 
echter goed voor zowat 98 % van de werknemers in de SES-gegevens. De combinatie van de 
gegevens werd bemoeilijkt door het feit dat de beide bronnen betrekking hebben op een 
verschillend tijdstip, nl. respectievelijk de maanden oktober 2009 en januari 2013. Daarom 
werden de minimumloongegevens gedefleerd aan de hand van het verloop van het GGMMI 
(bron: NAR). 

De beschikbare gegevens maken het vooreerst mogelijk een idee te krijgen van het effectief in 
België geldende gemiddelde minimumloon. Hiertoe werd het per PC bepaalde minimumloon 
gewogen met het belang van elk PC in termen van het totale aantal werknemers. Zowel aan de 
hand van het gewogen als het ongewogen aantal werknemers in de SES-enquête zou het 
"effectieve minimumloon" in België in oktober 2009 aldus ongeveer € 9,2 hebben bedragen, dit is 
ongeveer 20 % meer dan het (omgerekende) GGMMI. 

  

                                                           
86 Uiteraard wordt het aantal observaties steeds kleiner naarmate meer karakteristieken gelijktijdig in ogenschouw 

worden genomen, waardoor de bekomen resultaten mogelijks enigszins genuanceerd dienen te worden. Zo bevat 
het gebruikte staal van SES-gegevens slechts resultaten voor 511 laaggeschoolde vrouwen van jonger dan 25 jaar. 

87 Omwille van de opbouw van de enquête is het echter niet mogelijk heel precies te bepalen onder welk paritair 
comité of subcomité de betreffende werknemers vallen, aangezien niet individueel wordt bepaald of het om een 
arbeider of een bediende gaat. De opsplitsing werd, zoals gesuggereerd door de ADSEI, gemaakt aan de hand van 
een op het beroep van de betrokkene gebaseerde hypothese. 



 
 
Grafiek 37 - Effectief minimumloon in België en aandeel betrokken werknemers in 
 
 

 
Bron: ADSEI (SES 2009), FOD WASO, NAR.
 

De gegevens van de SES-enquête en van de FOD
werknemers een loon verdient dat in de buurt ligt van het minimumloon. Aldus zou in totaal 
ongeveer 2,6 % van alle Belgische werknemers een loon ontvangen dat maxim
minimumloon of het GGMMI is voor het PC waarin de betrokkene werkzaam is. Het betreft bv. 
jongeren, voor wie specifieke minima bepaald (kunnen) zijn; de van de FOD
databank - met gegevens betreffende de minimumlonen voor volwassen we
hierover immers geen informatie. Teneinde een verder idee te krijgen van het belang van de 'lage 
lonen' op de Belgische arbeidsmarkt werd ook de impact nagegaan indien een licht hogere 
loondrempel wordt beschouwd. Het bekomen aandeel ligt,
indien bekeken wordt hoeveel werknemers maximaal het betreffende minimumloon of GGMMI 
plus 5 % verdienen, en stijgt verder tot 8,6

Opnieuw blijkt de oververtegenwoordiging va
respectievelijke percentages zowat tot 5,4 à 17,4
beschouwd. En voor de jonge laaggeschoolden gaan deze percentages nogmaals fors in de 
hoogte, tot 27 à 54 %. Van de la
het betreffende minimumloon en 57

Tevens kan ook worden nagegaan of er een verband lijkt voor het komen tussen de hoogte van 
het minimumloon in de diver
jongeren en van laaggeschoolde jonge vrouwen in de totale tewerkstelling in die sectoren. Hierbij 
dient onmiddellijk vermeld te worden dat een eventueel verband niet eenduidig te interpreteren 
zou zijn. Een hoger minimuminkomen kan immers wel leiden tot een substitutie van 
laaggeschoolden door meer productieve werknemers (eventueel gecombineerd met een meer 
kapitaalsintensieve productiewijze), maar ook een causaal verband in de omgekeerde zin is
mogelijk. Zo kan een branche die zeer kapitaalintensief werkt, waarbij louter hogergeschoolden 

Effectief minimumloon in België en aandeel betrokken werknemers in oktober

ADSEI (SES 2009), FOD WASO, NAR. 

enquête en van de FOD WASO laten ook toe na te gaan welk deel van de 
werknemers een loon verdient dat in de buurt ligt van het minimumloon. Aldus zou in totaal 

% van alle Belgische werknemers een loon ontvangen dat maxim
minimumloon of het GGMMI is voor het PC waarin de betrokkene werkzaam is. Het betreft bv. 
jongeren, voor wie specifieke minima bepaald (kunnen) zijn; de van de FOD

met gegevens betreffende de minimumlonen voor volwassen we
hierover immers geen informatie. Teneinde een verder idee te krijgen van het belang van de 'lage 
lonen' op de Belgische arbeidsmarkt werd ook de impact nagegaan indien een licht hogere 

wordt beschouwd. Het bekomen aandeel ligt, met 5,4 %, ongeveer dubbel zo hoog 
indien bekeken wordt hoeveel werknemers maximaal het betreffende minimumloon of GGMMI 

% verdienen, en stijgt verder tot 8,6 % indien die drempel met 10 % verhoogd wordt.

Opnieuw blijkt de oververtegenwoordiging van sommige werknemersgroepen. Zo verdubbelen de 
respectievelijke percentages zowat tot 5,4 à 17,4 % indien enkel de laaggeschoolden worden 
beschouwd. En voor de jonge laaggeschoolden gaan deze percentages nogmaals fors in de 

%. Van de laaggeschoolde jonge vrouwen, ten slotte, ontvangt 29
het betreffende minimumloon en 57 % ten hoogste het minimumloon plus 10 %.

Tevens kan ook worden nagegaan of er een verband lijkt voor het komen tussen de hoogte van 
het minimumloon in de diverse PC's en het aandeel van laaggeschoolden, van laaggeschoolde 
jongeren en van laaggeschoolde jonge vrouwen in de totale tewerkstelling in die sectoren. Hierbij 
dient onmiddellijk vermeld te worden dat een eventueel verband niet eenduidig te interpreteren 
zou zijn. Een hoger minimuminkomen kan immers wel leiden tot een substitutie van 
laaggeschoolden door meer productieve werknemers (eventueel gecombineerd met een meer 
kapitaalsintensieve productiewijze), maar ook een causaal verband in de omgekeerde zin is
mogelijk. Zo kan een branche die zeer kapitaalintensief werkt, waarbij louter hogergeschoolden 
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worden ingezet, het zich permitteren om een hoog minimuminkomen te bepalen. De bekomen 
correlatiecoëfficiënten zijn echter nauwelijks verschillend van nul, waardoor geen verband kan 
worden vastgesteld. 

Diverse studies hebben aangegeven dat lastenverlagingen, en vooral indien ze specifiek gericht 
worden op laaggeschoolden, tot een aanzienlijke banencreatie kunnen leiden (cf. bv. Stockman 
(2007), Bassilière et al. (2010) en Burggraeve et al. (2010)). Tegen die achtergrond heeft de 
overheid een aantal maatregelen uitgewerkt die specifiek gericht zijn op laaggeschoolden. Deze 
komen in het volgende deel aan bod. 

 

6.3. Lastenverlagingen voor laaggeschoolden 

Om de relatieve loonkost van laaggeschoolden te verlagen, heeft de overheid een aantal 
maatregelen ingevoerd om de loonlasten te verminderen. Hier zal een summiere beschrijving 
gegeven worden van een aantal maatregelen ter zake die specifiek gericht zijn op 
laaggeschoolden. Een volledig overzicht en een gedetailleerde beschrijving van de diverse 
maatregelen, ook op het niveau van de gewesten en gemeenschappen, is terug te vinden op 
www.aandeslag.be. 

6.3.1. Verminderingen van werkgeversbijdragen 

Om de loonlasten te drukken, heeft de overheid beslist om verminderingen van 
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid toe te kennen. Deze vermindering bestaat uit een 
structurele en een doelgroepencomponent. Per werknemer kan de structurele vermindering in 
principe gecombineerd worden met maximaal één doelgroepvermindering. 

De structurele component geldt voor vrijwel alle werknemers uit de private sector, en bestaat uit 
een forfaitaire vermindering en een additionele reductie voor zowel lage als hoge lonen. 
Momenteel beloopt de forfaitaire vermindering € 452,50 per kwartaal. Voor de lage lonen (met 
een refertekwartaalloon S dat lager is dan € 5 575,93) wordt de totale structurele vermindering 
berekend als: 452,50 + 16,2 % * (5 575,93 - S)88. Voor werknemers die onder het 
toepassingsgebied van de sociale maribel vallen (de non-profitsector) en de werknemers van een 
erkende beschutte werkplaats gelden overigens specifieke berekeningsmethoden89. 

Bij deze regeling, die zorgt voor een relatieve afname van de loonlast voor laaggeschoolden, 
kunnen twee bedenkingen worden gemaakt. Zo wordt de lageloongrens (momenteel € 5 575,93), 
net als de forfaitaire vermindering, niet geïndexeerd, zodat - gegeven de algemene verhoging van 
de lonen, o.a. door indexeringen - het aantal werknemers dat in aanmerking komt voor deze 
verhoogde structurele vermindering voor de lage lonen stelselmatig afneemt. 

Tevens is het systeem recentelijk minder gunstig geworden voor werknemers met een laag loon. 
Op voorstel van de sociale partners besliste de regering immers om, vanaf het tweede kwartaal 
van 2013, het bedrag van de forfaitaire vermindering op te trekken (voorheen € 400) en de 
lageloongrens te verlagen (voorheen € 5 900), waardoor het relatieve kostenvoordeel voor 
laaggeschoolden gereduceerd werd. Overigens wordt op 1 januari 2014 een verdere aanpassing in 
die richting doorgevoerd, waarbij de forfaitaire vermindering en de lageloongrens op 
respectievelijk € 455 en € 5 560,49 zullen uitkomen. 

                                                           
88 Voor de hoge lonen (dit is een loon W dat hoger dan is € 13 359,80) wordt de totale structurele vermindering 

berekend als: 452,50 + 6 % * (W - 13 359,80). 
89 Voor de werknemers die onder het toepassingsgebied van de sociale maribel vallen wordt de totale structurele 

vermindering voor lage lonen berekend als: 0,00 + 25,57 % * (6 150,00 - S). Voor de werknemers van beschutte 
werkplaatsen is dat: 471,00 + 17,85 % * (7 225,00 - S). 
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De doelgroepverminderingen hebben betrekking op een bepaalde groep werkgevers (bv. voor 
eerste aanwervingen, of bij de invoering van een collectieve arbeidsduurvermindering of een 
vierdagenweek) of bepaalde werknemers (bv. oudere of jonge werknemers). In een aantal 
gevallen wordt specifiek verwezen naar het (lage) scholingsniveau van de betrokken werknemers. 

Zo wordt voor de doorstromingsprogramma's voor langdurig werkzoekenden specifiek rekening 
gehouden met het lage scholingsniveau van de betrokken personen. Zo komen 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die het secundair onderwijs niet hebben afgerond90 bij 
werkgevers uit de overheidssector in aanmerking voor een vermindering ten belope van € 1 000 
tijdens het kwartaal van aanwerving en tijdens de vier daaropvolgende kwartalen, en van € 400 
gedurende de daaropvolgende vier kwartalen (bedragen voor een voltijdwerker). 

Ook de SINE-regeling (sociale inschakelingseconomie91) werd uitgewerkt voor 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die geen diploma of getuigschrift van het secundair 
onderwijs hebben behaald. Bij aanwerving van deze zeer moeilijk te plaatsen werklozen worden 
de werkgeversbijdragen gedurende het kwartaal van aanwerving en de tien, twintig of alle 
daaropvolgende kwartalen92 voor een voltijdwerker verminderd met € 1 000. 

De doelgroepvermindering voor jonge werknemers omvat afzonderlijke luiken voor 
laaggeschoolde en voor erg laaggeschoolde jongeren. Bij de aanwerving van een laaggeschoolde 
(geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs) kan, tot de betrokken 
werknemer 26 jaar wordt, voor een voltijdwerker per kwartaal een vermindering van de 
werkgeversbijdragen worden bekomen ten belope van € 1 500 gedurende het kwartaal van 
indiensttreding en de zeven volgende kwartalen, en van € 400 gedurende de daaropvolgende vier 
kwartalen. Indien de betreffende werknemer bovendien van buitenlandse afkomst is93 of 
gehandicapt, of indien hij erg laaggeschoold is (geen getuigschrift van de tweede graad van het 
secundair onderwijs) geldt de vermindering met € 1 500 gedurende twaalf kwartalen, waarna nog 
steeds gedurende vier kwartalen een vermindering met € 400 wordt toegekend. 

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat een aantal maatregelen niet specifiek verwijzen naar 
laaggeschoolden, maar wel naar langdurig werklozen, die echter vaak laaggeschoold zijn. Een 
voorbeeld hiervan is het ACTIVA-plan, waarin de herinschakeling van werkzoekenden in het 
normale arbeidscircuit beoogt. Zo wordt voor personen van minder dan 45 jaar die minstens twee 
jaar werkloos zijn gedurende negen kwartalen een doelgroepvermindering toegekend van 
€ 1 00094. 

In het kader van de laatstvermelde doelgroepregelingen is overigens ook nog een 
overheidstussenkomst in het nettoloon voorzien (cf. infra). 

                                                           
90 Een bijkomende voorwaarde is dat ze gedurende minstens 9 of 12 maanden zonder onderbreking een 

inschakelings- of werkloosheidsuitkering moeten genieten (respectievelijk voor personen jonger dan 25 jaar en voor 
personen van 25 tot 45 jaar). 

91 Het betreft specifieke, erkende werkgevers, zoals sociale en beschutte werkplaatsen, OCMW's en PWA's. 
92 Het betreft respectievelijk de volgende groepen: een werkloze van minder dan 45 jaar die tijdens de voorgaande 

18 maanden minstens 312 dagen werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen heeft genoten, een werkloze van 
minder dan 45 jaar die tijdens de voorgaande 36 maanden minstens 624 dagen werkloosheids- of 
inschakelingsuitkeringen heeft genoten, en een werkloze van tenminste 45 jaar die tijdens de voorgaande 
9 maanden minstens 156 dagen werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen heeft genoten. 

93 Het betreft de personen die niet de nationaliteit bezitten van een lidstaat van de EU, waarvan ten minste één van 
de ouders of minstens twee van de grootouders niet de nationaliteit bezit(ten) van een EU-lidstaat. 

94 Indien de betrokken persoon al minstens 3 of 5 jaar werkzoekend is, komt deze na de periode van negen kwartalen 
nog in aanmerking voor een vermindering ten belope van € 400, en dit respectievelijk gedurende vier en twaalf 
kwartalen. 
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Volgens de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid was de (totale95) structurele 
vermindering tijdens het tweede kwartaal van 2012 goed voor een bedrag van ongeveer 
€ 1 miljard, en betrof ze iets meer dan 2 miljoen werknemers in voltijdequivalenten (VTE). 

De doelgroepverminderingen voor de beschreven doorstromingsprogramma's, de SINE-regeling, 
de (erg) laaggeschoolde jonge werknemers en het ACTIVA-plan betroffen respectievelijk zowat 
1 200, 6 500, 12 200 en 26 100 VTE; het ervoor toegekende bedrag aan bijdrageverminderingen 
beliep respectievelijk ongeveer € 1,1 miljoen, € 6,6 miljoen, € 10,6 miljoen en € 23,6 miljoen. 

 

6.3.2. Verminderingen van bedrijfsvoorheffing 

In het kader van het centraal akkoord 2007-2008 werd beslist alle ondernemingen een 
loonsubsidie toe te kenen. Deze algemene vermindering van de loonkosten neemt de vorm aan 
van de niet-doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing: de werkgever moet de op 
het loon van de werknemers ingehouden bedrijfsvoorheffing dus niet volledig doorstorten aan de 
overheid, maar mag een deel ervan behouden. Sinds begin 2010 gaat het om 1 % van het 
brutoloon. In 2012 beliep de aldus toegekende algemene vermindering bijna € 1 miljard. 

Naast deze algemene reductie zijn er ook specifieke verminderingsregelingen uitgewerkt om 
bepaalde arbeidsvormen, zoals ploegenarbeid en nachtwerk - die voor een groot deel aangewend 
worden in de industrie, waar relatief veel laaggeschoolden werkzaam zijn (cf. supra) -, te 
ondersteunen96. De fiscale lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid, die reeds in 2004 werd 
ingesteld, geldt voor alle werknemers die tijdens de betreffende maand gedurende minstens een 
derde van de arbeidstijd 's nachts of in ploegen werkzaam zijn en hiervoor een ploegenpremie 
ontvangen. Het vrijstellingspercentage beloopt sinds juni 2009 15,6 %. Ook deze specifieke 
vermindering was in 2012 goed voor zowat € 1 miljard. 

 

6.3.3. Loonsubsidies 

In 2001 creëerde de overheid het dienstenchequessysteem (wet van 20 juli 2001 tot bevordering 
van buurtdiensten en -banen). Met dit systeem wilde ze bijkomende, wettelijk gepresteerde jobs 
scheppen in de branche van de buurtdiensten, die voordien veelal via zwartwerk werden verricht. 
Het gaat om activiteiten zoals de schoonmaak van de woning, wassen en strijken, het bereiden 
van maaltijden, het doen van boodschappen en het begeleid vervoer van personen met beperkte 
mobiliteit. Omwille van de aard van de activiteiten zijn de betreffende werknemers veelal 
laaggeschoold. Deze werknemers ontvangen een loon dat overeenstemt met dat waarop 
werknemers van de betrokken onderneming met die functie normaal recht hebben97. 

Concreet kopen de gebruikers van het systeem vooraf dienstencheques aan. Sinds januari 2013 
bedraagt de aanschafwaarde ervan € 8,5 per cheque98, waarmee telkens één reëel gewerkt 
arbeidsuur betaald wordt. 

                                                           
95 De verhoogde verminderingen voor de lage en de hoge lonen kunnen niet afgezonderd worden uit de beschikbare 

gegevens. 
96 Daarnaast werden ook regelingen uitgewerkt ten voordele van o.a. ook wetenschappelijk onderzoek en innovatie, 

en het presteren van overuren. 
97 Volgens Idea Consult verdiende een dienstenchequewerknemer in 2011 gemiddeld € 10,54 bruto per uur (Idea 

Consult (2012)). 
98 Deze aanschafprijs stijgt naar € 9,5 indien, per gezin, in eenzelfde kalenderjaar meer dan 800 cheques worden 

aangekocht. 
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De financiering van het systeem door de overheid werd sinds de invoering ervan herhaaldelijk 
aangepast. Sinds december 2012 krijgt de onderneming per ingediende cheque in totaal € 22,04 
terugbetaald, dat grotendeels (€ 13,54 sinds januari 201399) een federale tegemoetkoming 
betreft; het resterende deel is de aankoopprijs door de gebruiker van de cheque. Door deze 
financiering wordt de loonlast voor de onderneming sterk gedrukt. 

Zoals reeds vermeld (zie hoger, in punt 5.2.3) kent het systeem een groot succes. 

In de SINE-regeling (cf. supra) is, naast de vermindering van werkgeversbijdragen, ook een 
overheidstussenkomst in het nettoloon voorzien. De werkgever, die het volledige nettoloon 
betaalt aan de werknemer, ontvangt vanwege de RVA immers een loonsubsidie. Deze 
herinschakelingsuitkering bedraagt, over dezelfde periode als de RSZ-vermindering (cf. supra) 
€ 500 voor een voltijdse werknemer. 

Ook bij de indienstneming van laaggeschoolde werkzoekende jongeren komt de overheid 
gedurende een zekere periode tussenbeide in het nettoloon van de betrokken werknemers. In het 
kader van deze 'Activa Start'-regeling kan een aangeworven persoon die geen 26 jaar oud is, 
ingeschreven is als werkzoekende en erg laaggeschoold is of laaggeschoold en gehandicapt of van 
buitenlandse afkomst (cf. definities hierboven, bij de doelgroepvermindering voor jonge 
werknemers)100 gedurende de maand van indiensttreding en de vijf volgende maanden een 
uitkering genieten van € 350. De werkgever mag deze werkuitkering aftrekken van het nettoloon. 

Ook in het kader van het ACTIVA-plan verkrijgt de werknemer een werkuitkering die de werkgever 
in mindering mag brengen van het nettoloon. Voor personen van minder dan 45 jaar die minstens 
twee jaar werkzoekend zijn beloopt deze uitkering € 500, gedurende 16 maanden101. 

En bij de doorstromingsprogramma's (cf. supra), ten slotte, betaalt de RVA gedurende maximaal 
24 maanden een integratie-uitkering aan de werknemer. Deze uitkering, die respectievelijk 
€ 322,26 en € 247,89 bedraagt voor een tewerkstelling van minstens 80 of 50 %, mag door de 
werkgever van het nettoloon worden afgetrokken. Indien de werknemer in een gemeente met 
een hoge werkloosheidsgraad woont102, wordt de uitkering, ten belope van respectievelijk 
€ 545,37 en € 433,81, gedurende 36 maanden toegekend. 

  

                                                           
99 Aangezien de aankoopprijs voor de gebruiker hoger ligt indien per gezin meer dan 800 dienstencheques worden 

aangekocht binnen eenzelfde kalenderjaar, daalt de overheidsbijdrage in dat geval tot € 12,54.  
100 Andere voorwaarden zijn onder meer dat de betreffende persoon niet meer leerplichtig is en geen dagonderwijs 

meer volgt, in dienst wordt genomen met een voltijdse arbeidsovereenkomst met een duur van minstens 
6 maanden en tijdens de laatste 12 maanden niet werkzaam was in het kader van een maatregel waarin een 
geactiveerde uitkering wordt toegekend. 

101 Indien de betrokken persoon al minstens 3 of 5 jaar werkzoekend is, wordt de werkuitkering van € 500 
respectievelijk gedurende 24 en 30 maanden toegekend. 

102 De lijst met de betreffende gemeenten wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS 
 
- Het gegeven bestaat niet of heeft geen zin 
Actiris Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling 
ACTIVA Werkgelegenheidsmaatregel die voorziet in een vermindering van de 

socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers bij aanwerving van een 
werkzoekende 

ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
AES Adult Education Survey 
ASO Algemeen secundair onderwijs 
AWIPH Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées 
Bbp Bruto binnenlands product 
BRAWO Berufliche Aus- und Weiterbildungs-Offensive 
Bruxelles Formation Organisme public chargé de la formation professionnelle francophone en 

région bruxelloise 
BeSaCC  Belgian Safety Criteria for Contractors 
BSO Beroepssecundair onderwijs  
BTW Belasting over de toegevoegde waarde 
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 
CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation professionnelle 
COCOF Commission communautaire française 
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
CSB Centrum voor Sociaal Beleid 
DARES Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 
DBSO Deeltijds beroepssecundair onderwijs 
DPB Dienststelle für Personen mit Behinderung 
EAK Enquête naar de arbeidskrachten 
EC Europese Commissie 
ECHP European Community Household Panel 
EMAS Eco-Management and Audit Scheme 
EN Engels 
ESE European Social Survey 
ESL Early School Leavers 
EU Europese Unie 
EU15 Europese Unie van 15 landen, voor de uitbreiding in 2004 
EU2020 Strategie van de EU voor groei en werkgelegenheid over een periode van 

10 jaar, tegen het jaar 2020 
EWCS European Working Conditions Survey 
Federgon Federatie van HR-dienstverleners 
FOD Federale overheidsdienst 
FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

FOREM 
Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de 
l'emploi 

FPB Federaal Planbureau 
FR Frans 
GGMMI Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen  
HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
IAB Internationaal Arbeidsbureau 
ICT Informatie- en communicatietechnologieën 
IFAPME Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et 

Petites et Moyennes Entreprises 
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INR Instituut voor de Nationale Rekeningen 
ISCO International Standard Classification of Occupations 
ISO International Organization for Standardization  
KMO Kleine of middelgrote onderneming 
KSO Kunstsecundair onderwijs  
n.b. niet beschikbaar 
NL Nederlands 
n.r. niet representatief 
NACE Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten van de 

Europese Gemeenschap 
NAR Nationale Arbeidsraad 
NBB Nationale Bank van België 
NEET Not in Employment, Education nor Training 
NWWZ Niet-werkende werkzoekenden 
O&O Onderzoek en ontwikkeling 
OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
OHSAS Occupational Health and Safety Advisory Services  
PC Paritaire comités en subcomités 
p.m. pro memorie 
PHARE Personne Handicapée Autonomie Recherchée 
PISA Program for International Student Assessment 
POD Programmatorische federale overheidsdienst 
PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap 
r raming 
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
SBS Structural Business Statistics 
SCvV Studiecommissie voor de vergrijzing 
SES Structural Earnings Survey 
SILC Survey on income and living conditions 
SINE Sociale Inschakelingseconomie 
TSO Technisch secundair onderwijs  
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
UVW-WZ Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werkloze 
VCA Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu- Checklist Aannemers  
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VSAWSE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
VTE Voltijdse Equivalenten 
VZW Vereniging zonder winstoogmerk 
WZ Werkzoekende 
 

 
  



231. 

 
LANDENLIJST 

 

Nationaliteitsletters  Landen  
        
        
      AT  Oostenrijk  
      BE  België  
      DE  Duitsland 
      DK  Denemarken 
      ES  Spanje  
      FI  Finland  
      FR  Frankrijk  
   EU15   GR  Griekenland 
      IE  Ierland  
      IT  Italië  
      LU  Luxemburg  
      NL  Nederland 
      PT  Portugal  

EU27      SE  Zweden  
      UK  Verenigd koninkrijk  
         
     BG  Bulgarije  
     CY  Cyprus  
     CZ  Tsjechië  
     EE  Estland  
     HU  Hongarije  
     LT  Litouwen  
     LV  Letland  
     MT  Malta  
     PL  Polen  
     RO  Roemenië  
     SI  Slovenië  
     SK  Slowakije  
        
        
 

DE GEWESTEN IN BELGIË 
 
    BR  Brussel  
    VL  Vlaanderen  
    WL  Wallonië  

 
 

 

 

 




