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RECENTE ONTWIKKELINGEN EN VOORUITZICHTEN VOOR DE ARBEIDSMARKT 

De werkgelegenheid, die achterblijft bij de - zich licht herstellende - economische groei, nam in 
2013 met 10 000 personen af, na gedurende drie jaar te zijn gestegen.  

Die daling werd gedreven door het verloop van het aantal werknemers, meer bepaald in de 
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken. Net als de voorgaande jaren werd de werkgelegenheid 
ondersteund door de toename van het aantal zelfstandigen, namelijk met 7 000 personen. De 
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken hadden vanaf 2012 te kampen met een nettoverlies aan 
werknemers, dat in 2013 toenam tot gemiddeld 24 000. De werkgelegenheid ging opnieuw het 
sterkst achteruit in de industrie (-13 000 personen), gevolgd door de handel (-8 000 personen). 
Ook de bedrijfstak ‘overheid en onderwijs’ werd onlangs getroffen door personeelsdalingen 
(1 000 personen minder); dat was het gevolg van met name de strategische keuze om bepaalde 
pensioneringen niet te vervangen tegen de achtergrond van de begrotingsconsolidatie op 
verschillende beleidsniveaus. Daarentegen droeg de bedrijfstak ‘overige niet-marktdiensten’ 
(waartoe de gezondheidszorg behoort) net als de voorgaande jaren positief bij tot de 
werkgelegenheid, dankzij een toename met 8 000 eenheden.  

De groei van de gesalarieerde werkgelegenheid tijdens de periode 2008-2013 was uitsluitend te 
danken aan rechtstreeks door de overheid gefinancierde of sterk gesubsidieerde branches, 
aangezien het aantal werknemers in de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken met 33 000 personen 
terugliep.  

De werkloosheid in België zette haar in 2012 begonnen toename voort: in 2013 lag het aantal 
niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) gemiddeld 25 000 eenheden hoger. De stijging van de 
werkloosheid op jaarbasis is vanaf februari 2014 echter vertraagd. In mei 2014 telde de RVA 
568 000 NWWZ, waarvan 108 000 in Brussel, 218 000 in Vlaanderen en 243 000 in Wallonië. 

De jonge werkzoekenden van minder dan 25 jaar hebben als eersten baat bij de economische 
opleving; sedert maart 2014 loopt hun aantal dan ook terug. Daarentegen is het aantal 
werkzoekende 50-plussers voortdurend gestegen als gevolg van, onder meer, de verhoging tot 
60 jaar van de leeftijd vanaf welke een aanvraag tot vrijstelling van inschrijving als werkzoekende 
kan worden ingediend en hun geringe uitstroom naar werk. In 2013 was 42 % van de NWWZ die 
reeds meer dan twee jaar werkzoekend waren, ouder dan 50 jaar.  

Sedert de lancering van de ‘instapstage’, bedoeld voor laag- of middengeschoolde jonge 
werkzoekenden, zijn er 1 684 overeenkomsten gesloten, waarvan 762 in Vlaanderen, 633 in 
Wallonië en 289 in Brussel. Het matige succes van deze maatregel kan worden verklaard door het 
feit dat de doelgroep (laag scholingsniveau, beschikbaarheid ten vroegste vanaf de zesde maand 
van de beroepsinschakelingsstage of uiterlijk vanaf de laatste dag ervan) onvoldoende kandidaten 
telt  die  beantwoorden  aan  de  eisen  van  de  werkgevers.  De  maatregel  is  overigens  niet  in  alle  
Gewesten op hetzelfde ogenblik of tegen dezelfde snelheid van kracht geworden. In het kader van 
het nieuwe Activaplan voor laaggeschoolde jongeren, daarentegen, waren eind mei 2014 
7 805 contracten getekend. 

De in 2004 in werking getreden activeringsprocedure voor werkzoekenden wordt sedertdien 
sneller ten uitvoer gelegd en het toepassingsgebied ervan is geleidelijk verruimd: door een 
verhoging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar en door de aanpak van de deeltijds werkzoekenden, de 
jongeren tijdens hun beroepsinschakelingstijd en de personen die 33 % arbeidsongeschikt zijn. De 
procedure zal nog worden uitgebreid in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de RVA 
en de gewestelijke overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling die, als gevolg van de 
staatshervorming, voortaan de volle verantwoordelijkheid dragen voor de controle van de 
werkzoekenden. Volgens de statistieken van de RVA werden in 2013 zo’n 20 000 sancties van 
allerlei aard opgetekend (tijdelijke opschortingen, verlaagde uitkeringen, uitsluitingen). De 
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efficiëntie van deze procedures op het vlak van herinschakeling en de eventuele sancties waartoe 
ze kunnen leiden, valt moeilijk te beoordelen. Daartoe zou een controlegroep nodig zijn met 
identiek dezelfde kenmerken maar die aan de procedure ontsnapt, en zou moeten worden 
bepaald welke rol de conjuncturele factoren, de begeleidingsmaatregelen en de 
steunmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid spelen in het vergroten van de kans 
tot inschakeling op de arbeidsmarkt. In feite is niet eenduidig kunnen worden aangetoond welke 
impact een sanctie heeft op het opnieuw aan de slag gaan.  

Het verloop van de vraag naar arbeid kan worden benaderd aan de hand van het verloop van het 
aantal vacatures die de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, ADG, FOREM, 
VDAB) ontvangen. In 2013 behandelden deze er gemiddeld 25 000 per maand, dat is iets minder 
dan in 2012. Vanaf eind 2013 zette evenwel een herstel in. Voor de eerste vier maanden van 2014 
wordt een stijging met bijna 9 % ten opzichte van dezelfde periode in 2013 opgetekend. Eind april 
werden nog ongeveer 49 000 openstaande arbeidsplaatsen opgetekend, hoofdzakelijk door de 
VDAB in Vlaanderen. Het feit dat tal van beroepen jaar na jaar opnieuw op de gewestelijke lijsten 
van knelpuntberoepen voorkomen, bevestigt de structurele aard van de aanwervingsproblemen.  

De geharmoniseerde werkloosheidsgraad bedroeg in 2013 8,5 % van de beroepsbevolking, dat is 
1,5 procentpunt meer dan vóór de crisis.  De stijging betrof alle bevolkingscategorieën. Sommige 
groepen lopen blijkbaar een bijzonder risico aangezien hun werkloosheidsgraad twee- tot 
driemaal hoger ligt dan het gemiddelde. De situatie van de jongeren is bijzonder omdat de 
meesten onder hen nog studeren, zodat de werkloosheidsgraad uitgedrukt in procenten van de 
beroepsbevolking (24 %) minder relevant is. Teneinde met die realiteit rekening te houden, 
refereert de Europa 2020-strategie eerder aan de ‘NEET’-indicator om de problemen aan te tonen 
in verband met de inschakeling van de jongeren, met andere woorden het percentage 15-24-
jarige jongeren die niet werken, niet naar school gaan en ook geen opleiding volgen. Deze 
verhouding beliep in 2013 12,7 % en ze is toegenomen sinds 2008. België heeft zich tot doel 
gesteld dit aandeel van de risicojongeren tegen 2020 te reduceren tot 8,2 %. Voor de voortijdige 
schoolverlaters, die een groot deel van de groep jonge werklozen uitmaken, zijn de kansen op 
inschakeling uiterst gering, in tegenstelling tot de meeste afgestudeerden van het hoger 
onderwijs en studenten die een technisch beroep hebben aangeleerd. De werkloosheidsgraad van 
de 55-plussers is nog steeds relatief laag (5,4 %), maar zal gaan oplopen omdat de mogelijkheden 
om vervroegd uit de arbeidsmarkt te treden, afnemen voor de personen die momenteel hun baan 
verliezen. De werkloosheidsgraad van de laaggeschoolden kwam in 2013 op 16 % uit, dat is het 
dubbele van de gemiddelde werkloosheidsgraad en driemaal hoger dan die voor de 
hooggeschoolden. Ten slotte beïnvloedt de afkomst van de betrokkenen in hoge mate de kans om 
werkloos te zijn: bijna 30 % van de beroepsactieven met een niet-Europese nationaliteit zoekt een 
baan, tegen 7,4 % bij de Belgen. In de gewesten ligt de totale werkloosheidsgraad in Brussel, met 
19,3 %, viermaal hoger dan in Vlaanderen en 8 procentpunt boven die in Wallonië.  

In het kader van de zesde staatshervorming zullen de gewestelijke autoriteiten over meer 
instrumenten beschikken, onder meer maatregelen ten gunste van doelgroepen, om een 
werkgelegenheidsbeleid te voeren dat beter afgestemd is op de lokale behoeften en 
omstandigheden, wat de efficiëntie ervan kan verhogen. De rolverdeling tussen de federale 
overheid en de deelgebieden wordt in meerdere opzichten verduidelijkt. De regels in verband met 
het  arbeidsrecht  en  de  sociale  zekerheid  blijven  federaal,  net  als  de  regeling  van  het  sociaal  
overleg en het loonbeleid. De wederzijdse verbintenissen tussen de federale Staat, enerzijds, en 
de Gemeenschappen en Gewesten, anderzijds, zijn vastgelegd in een van 6 november 2013 
daterend samenwerkingsakkoord, dat het akkoord van 2004 vervangt. De vernauwing van het 
overleg en van de samenwerking blijkt immers des te crucialer daar de bevoegdheden steeds 
meer tussen deze diverse beleidsniveaus worden verdeeld. 

Volgens haar halfjaarlijkse macro-economische vooruitzichten, die worden opgesteld bij 
ongewijzigd beleid, verwacht de Nationale Bank dat de Belgische economie in 2014 opnieuw 
netto werkgelegenheid zal creëren. De ongeveer 12 000 verwachte extra werkenden zouden de 
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verliezen van het voorgaande jaar integraal compenseren. Die toename zou sterker worden in 
2015  (+22  000)  en  nog  sterker  in  2016  (+31  000),  naarmate  de  economische  groei  vaart  zou  
krijgen en zou aantrekken van 1,3 % in 2014 tot 1,7 % in 2016. Tijdens de prognoseperiode zou de 
werkgelegenheid aldus met 65 000 eenheden toenemen. Het is echter pas vanaf 2015 dat de 
indienstnemingen van de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken samen met die van de ‘overige 
niet-marktdiensten’ en de toename van het aantal zelfstandigen de stijging van de 
werkgelegenheid zouden ondersteunen. Het personeel van de branche die de 
overheidsadministratie en het onderwijs omvat, zou tot in 2015 afnemen. De gesubsidieerde 
banen in het kader van het stelsel van de dienstencheques zouden blijven bijdragen tot de 
werkgelegenheidscreatie, zij het in een vertragend tempo. 

De beroepsbevolking zou gematigd blijven groeien, vooral in 2015 en 2016. Ook de toename van 
de in België wonende bevolking op arbeidsleeftijd is de afgelopen jaren sterk vertraagd en zou 
vanaf het einde van de jaren 2010 en tot het einde van de jaren 2030 zelfs teruglopen met 
gemiddeld 9 000 personen per jaar. Die vertraging is toe te schrijven aan, enerzijds, de afname 
van de nettomigratiestroom en, anderzijds, een cohorte-effect, doordat de uitstroom uit die 
bevolking krachtiger is toegenomen dan de instroom.  

Tegen die achtergrond zou het aantal werklozen in 2014 nog met 17 000 eenheden toenemen 
- tot een maximum van gemiddeld 600 000 NWWZ –, terwijl de geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad van de 15- tot 64-jarigen nog licht zou stijgen tot 8,6 %. Pas vanaf 2015 zou 
het aantal werkzoekenden dalen, wat de werkloosheidsgraad in 2016 zou terugvoeren naar 8,2 %. 

Gelet  op  deze  ontwikkelingen,  lijkt  het  zeer  moeilijk  te  worden  de  doelstelling  van  een  73,2  %  
belopende werkgelegenheidsgraad te bereiken waartoe België zich heeft verbonden in het kader 
van de Europa 2020-strategie. Het aandeel van de werkende 20-64-jarigen, dat in 2013 67,2 % 
bedroeg, zou in 2016 immers slechts 67,5 % belopen. Pro memorie: in 2013 beliep de 
werkgelegenheidsgraad 56,8 % in Brussel, 62,3 % in Wallonië en 71,9 % in Vlaanderen. Dit laatste 
gewest beoogt tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad van 76 % te bereiken. Het halen van de 
nationale doelstelling zou erop neerkomen dat vanaf 2014 jaarlijks gemiddeld 60 000 banen 
worden gecreëerd; net als uit de prognoses van het Federaal Planbureau, blijkt uit de 
vooruitzichten van de Nationale Bank dat dit bij ongewijzigd beleid bijlange na niet het geval zal 
zijn. Ofschoon de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) deze doelstelling niet opneemt in 
het kader van zijn evaluatieoefeningen rond de vergrijzingskosten, is het duidelijk dat de 
werkgelegenheidsgraad absoluut aanzienlijk en snel verhoogd moet worden ter versteviging van 
onze  economie  en  van  de  sociale  cohesie  van  ons  land.  Uit  het  verslag  van  de  Commissie  
Pensioenhervorming is recentelijk nog gebleken dat, in het kader van de vergrijzingsschok, die 
verhoging van de werkgelegenheidsgraad een van de sleutels is tot vrijwaring van ons model van 
sociale bescherming dat gestoeld is op de solidariteit tussen actieven en inactieven. Daarom moet 
zo snel mogelijk een voluntaristisch beleid worden gevoerd om de werkgelegenheidsgraad 
aanzienlijk te verhogen. 

Aanbevelingen 

Dankzij de economische groei mag er worden van uitgegaan dat de werkgelegenheid opnieuw zal 
toenemen, maar bij ongewijzigd beleid zou deze toename minder dynamisch blijven dan vóór de 
grote recessie. De afgelopen jaren is de werkgelegenheid voornamelijk gegroeid doordat banen 
werden gecreëerd in gesubsidieerde activiteiten, die weliswaar in reële behoeften van de 
bevolking voorzien, maar waarvan de financiering de overheidsfinanciën belast. 
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Er is behoefte aan een strategie die gericht is op de versteviging van een banencreërende 
economische groei waaraan wordt bijgedragen door de overheid, de sociale partners en de 
wereld van onderwijs en onderzoek. Om het concurrentievermogen van de Belgische economie te 
verbeteren, is het onder meer noodzakelijk de investeringen in onderzoek en ontwikkeling te 
stimuleren, het incorporeren van nieuwe technologieën te ondersteunen, de ontwikkeling van 
toekomstgerichte bedrijfstakken (‘green’, ‘white’, ...) aan te moedigen, de ondernemerszin te 
bevorderen en te zorgen voor de toegang tot concurrentiële financieringsmiddelen. Die 
hefbomen van de groei kunnen pas volop in werking treden als het verloop van de loonkosten 
adequaat wordt beheerst. In dat opzicht heeft de Europese Commissie België in haar laatste 
aanbevelingen opgeroepen door te gaan met de hervorming van het systeem van de loonvorming 
teneinde ervoor te zorgen dat het loonverloop beter het beloop van de productiviteit 
weerspiegelt. 

Bovenop deze aspecten die betrekking hebben op de ondersteuning van de vraag naar arbeid, 
zetten ontoereikende of onaangepaste bekwaamheden van het aanbod van arbeidskrachten een 
rem op de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid, wat zo niet tot uitsluiting, dan toch tot 
onzekerheid in het beroepsleven leidt. Het onderwijs- en opleidingsbeleid biedt een essentiële 
ondersteuning voor de ontwikkeling van een op economische groei gericht beleid.  

Tegen de achtergrond van de vergrijzing vereist een aanbod van arbeidskrachten dat toereikend is 
om in de behoeften van de economie te kunnen voorzien, dat de groepen die, vandaag, het minst 
aan de werkgelegenheid deelnemen, absoluut meer moeten worden ingeschakeld. Deze 
toegenomen mobilisering is onontbeerlijk voor een algemene verhoging van de 
werkgelegenheidgraad. Vrouwen, jongeren, 55-plussers alsook de niet-Europese vreemdelingen 
zijn specifiek betrokken bij de doelstellingen die worden vastgelegd in het kader van de 
Europa 2020-strategie.  

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid roept op tot een algemene en ambitieuze 
werkgelegenheidsstrategie die op vier pijlers berust: activering, transitionele beroepsmobiliteit, 
opleiding en integratie. Deze pijlers moeten gestoeld zijn op een gemoderniseerd arbeidsrecht 
willen ze kunnen beantwoorden aan de arbeidsmarktmutaties.  

Dergelijk beleid vereist adequate budgettaire keuzen. In dat opzicht herinnert de Raad aan de 
aanbeveling van de Europese Commissie die onder meer gericht is op de voorbereiding van een 
hervorming die een verlichting mogelijk maakt van de belastingen op arbeid door deze laatste te 
verschuiven naar andere belastinggrondslagen waarop de heffing bevorderlijk is voor de groei, 
door het belastingstelsel te vereenvoudigen, door misbruiken onmogelijk te maken, door de btw 
efficiënter te maken, door de belastinggrondslagen te verruimen, door de fiscale uitgaven te 
reduceren en door de voor het milieu schadelijke subsidiëringen geleidelijk af te schaffen. Voor de 
Gewesten die nieuwe verantwoordelijkheden zullen krijgen op het vlak van 
werkgelegenheidsbeleid, en aan welke bijgevolg verscheidene aanbevelingen van de Raad worden 
gericht, zullen de budgettaire beperkingen van dien aard zijn dat keuzes zullen moeten worden 
gemaakt inzake het meest efficiënte gebruik van de overgedragen middelen.   

De eerste pijler bestaat erin de werkzoekenden te activeren vanuit de overweging dat ze rechten 
en plichten hebben. Ze moeten sneller worden begeleid en ze moeten allemaal, zonder 
uitzondering, kunnen rekenen op een competentiebalans en een individueel begeleidingsaanbod. 
Werkzoekenden die er klaar voor zijn, zullen ertoe worden aangezet zich rechtstreeks op de 
arbeidsmarkt aan te bieden, de anderen moeten hetzij opleidingen krijgen die gevaloriseerd 
kunnen worden op de arbeidsmarkt, hetzij toegeleid worden naar een eerste werkervaring. Om 
die opdrachten tot een goed einde te brengen, moeten de gewestelijke overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling, in hun rol van regisseur, over de nodige middelen beschikken. Ook private 
arbeidsbemiddelaars hebben hun rol te spelen in de matching tussen het aanbod van en de vraag 
naar arbeid. De activiteit van die diensten, zowel die van de overheid als de private, zal nog 
toenemen in een arbeidsmarkt waar transities steeds vaker zullen voorkomen. Dat is reeds 
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merkbaar voor de jonge beroepsactieven die aan het begin van hun loopbaan tal van tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten en uitzendcontracten sluiten. Daarbij mag niet uit het oog worden 
verloren dat het om een eerste etappe gaat die moet leiden tot een duurzame inschakeling op de 
arbeidsmarkt. In dat opzicht heeft de VDAB met de uitzendsector een samenwerkingsakkoord 
gesloten om de duurzaamheid van die banen te verbeteren (‘sustainable activation’). 

Wat de jongeren betreft, heeft België zich aangesloten bij het Europese ‘Jongerengarantie’-
initiatief, dat de ondertewerkstelling beoogt te bestrijden door aan alle jongeren van minder dan 
25 jaar, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de werkloosheid of niet, een kwaliteitsaanbod voor te 
stellen (werkgelegenheid, leercontract, stage of permanente opleiding), in de vier maanden nadat 
ze de school hebben verlaten of nadat ze werkloos zijn geworden. Een dergelijk aanbod is in de 
Gewesten echter nog niet in de praktijk omgezet. 

Op een arbeidsmarkt die steeds meer wordt gekenmerkt door transities tussen beroepen, tussen 
werkgevers, tussen periodes van werkloosheid of inactiviteit en werk, vormt het vergemakkelijken 
en begeleiden van de professionele en geografische mobiliteit van de werknemers de tweede 
pijler van het werkgelegenheidsbeleid. De harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut 
moet daartoe bijdragen, waarbij het gedeelte over de ontslagvoorwaarden ter zake slechts een 
eerste stap is. De hervorming van de werkloosheidsverzekering, de samenwerkingsakkoorden 
tussen overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de omkadering van het beroep op 
economische werkloosheid zijn daar andere voorbeelden van. Het arbeidsrecht, in de ruime 
betekenis van het woord, moet worden herbekeken ter ondersteuning van de 
werkgelegenheidsdynamiek, in de zin dat wordt voorzien in begeleiding van de ene baan naar de 
andere. Er moet tevens worden op toegezien dat de beroepsactiviteit, ongeacht de 
omstandigheden, financieel de meest aantrekkelijke optie blijft.  

Iedereen toegang verschaffen tot opleiding is de derde pijler van dit werkgelegenheidsbeleid. De 
eerste, en wellicht voornaamste, sleutel om zich toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt, 
wordt op de schoolbanken gesmeed. De bestrijding van het voortijdig schoolverlaten moet 
absolute voorrang krijgen. Daartoe moeten de leerlingen onder meer beter worden voorgelicht 
over de studierichtingen en de toekomstperspectieven die ze bieden. Met name moeten de 
technische studierichtingen en het alternerend leren, die de jongeren voorbereiden op beroepen 
die van essentieel belang zijn voor onze economie, worden opgewaardeerd. Ze moeten over de 
middelen beschikken om hun opleidingsaanbod bij te werken teneinde beter in te spelen op de 
behoeften van de arbeidsmarkt: new skills for new jobs. Ten slotte moet een bijsturend beleid dat 
aangepast is aan de desbetreffende groepen, de handicaps compenseren die verbonden zijn aan 
de sociaaleconomische verschillen tussen de gezinnen en het aantal zittenblijvers helpen 
beperken, aangezien zittenblijven al te vaak de voorbode is van het zakken naar een andere 
richting en van uitval. 

Voor degenen die evenwel niet in staat zouden zijn het secundair onderwijs te beëindigen, 
moeten formules als onderwijs voor sociale promotie, die echt een tweede kans bieden, weer aan 
de orde worden gesteld. Het is ook belangrijk de competenties te kunnen doen erkennen die 
werden verworven via beroepservaring, inclusief in het buitenland, teneinde ze beter te 
valoriseren. De HRW merkte in zijn verslag over de laaggeschoolden (2013) op dat het principe 
van de leerplicht tot 18 jaar wellicht zou moeten evolueren naar een doelstelling van minimale 
competenties die jongeren in moeilijkheden de kans zou bieden om zich sneller in te schakelen via 
een baan, daarbij ruimte latend voor het ‘leerrecht’ waardoor ze hun studies achteraf zouden 
kunnen hervatten.  
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Toegang tot beroepsopleiding maakt het voor eenieder mogelijk competenties te handhaven of te 
ontwikkelen die door de vooruitgang van techniek en kennis steeds sneller achterhaald raken. 
Voor de onderneming brengt opleiding zeker kosten mee maar, als ze past in het kader van een 
vooruitziend management van de competenties van haar medewerkers, is ze ook een investering: 
ze krijgt daardoor beter geschoolde arbeidskrachten ter beschikking, die beter in haar huidige en 
toekomstige behoeften kunnen voorzien.  

Het inschakelen van de groepen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, vormt de 
vierde pijler van dit beleid. Die inschakeling moet terzelfder tijd profijt trekken van noodzakelijke 
structurele hervormingen die in de vorige pijlers ten uitvoer worden gelegd en die er moeten voor 
zorgen dat de betrokkenen gemakkelijker kunnen (her)ingeschakeld worden of gemakkelijker aan 
het werk kunnen blijven. De integratie-inspanningen moeten vooral gericht zijn op de 55-plussers, 
de personen van buitenlandse origine, de langdurig werklozen, de mindervaliden – een groep die 
dit jaar grondig wordt geanalyseerd - en, op transversale wijze, de laaggeschoolden, in het 
bijzonder de jongeren zonder beroepservaring.  

Zo beklemtoonde de HRW in 2013 dat, voor deze laatsten, de inschrijving bij een overheidsdienst 
voor arbeidsbemiddeling vaak het eerste contact is met de arbeidsmarkt. Die procedure 
beklemtoont de verantwoordelijkheid van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling in het 
kader van het inschakelingsbeleid. Ter ondersteuning van de vraag naar arbeidskrachten uit deze 
kansengroepen, moeten de ondernemingen eveneens een diversiteitsbeleid ontwikkelen en 
moeten  ook  de  criteria  worden  versoepeld  om  een  baan  te  verwerven  bij  de  overheid.  De  
gemiddelde uittredingsleeftijd zou verder moeten worden opgetrokken, rekening houdend met 
de stijgende levensverwachting en de specifieke kenmerken van de loopbaan. Voor de 55-plussers 
kan meer bepaald de verhoging van de leeftijd om toegang te krijgen tot de vervroegde-
uittredingsregelingen een belangrijke rol spelen, omdat daardoor het zogenoemde ‘end of game’-
effect wordt uitgesteld. Werkgevers en werknemers kunnen op die manier immers gedurende 
een langere periode blijven samenwerken en hun opleidingsinspanningen langer laten renderen. 
Dat  ligt  in  de  lijn  van  de  laatste  aanbevelingen  van  de  Europese  Commissie,  die  België  heeft  
verzocht zijn inspanningen op te voeren om het verschil tussen de effectieve en de wettelijke 
pensioenleeftijd te verkleinen, de beperking van de mogelijkheden tot vervoegde pensionering te 
bespoedigen, het actief ouder worden aan te moedigen en de effectieve pensioenleeftijd af te 
stemmen op het verloop van de levensverwachting.  

Er moet voor de verschillende beschouwde groepen worden op toegezien dat de loonkosten van 
de werknemers in verhouding blijven tot hun productiviteit. In dat opzicht zorgt toegang tot 
voortgezette opleiding voor een versterking van hun inzetbaarheid gedurende de hele loopbaan.  

Verscheidene domeinen van het werkgelegenheidsbeleid zijn grondig hervormd, maar de 
uitdagingen  blijven  groot.  Het  komt  erop  aan  alle  talenten  te  valoriseren  op  een  steeds  meer  
transitionele arbeidsmarkt. Zoals de Commissie Pensioenhervorming in haar recente verslag nog 
beklemtoonde, hangen het werkgelegenheids- en het pensioenbeleid samen. Er is zowel nood aan 
een pensioenhervorming als aan een hervorming van de arbeidsmarkt; de beide zijn 
complementair.  
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DEELNAME AAN DE ARBEIDSMARKT VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OF EEN 
CHRONISCH GEZONDHEIDSPROBLEEM 

Alle talenten mobiliseren 

Terwijl door de vergrijzing van de bevolking de structuur van het arbeidsaanbod reeds aan het 
veranderen is¸ moet onze economie alle talenten mobiliseren tot behoud van haar niveau van 
welvaartscreatie en van de graad van sociale bescherming die deze biedt. Ieder individu heeft 
talenten en verworven competenties, maar ook zwakke punten en tekortkomingen. Deze laatste 
kunnen meestal worden verholpen zodat de talenten en competenties beter tot hun recht 
kunnen komen. Het is vanuit dat standpunt dat in dit verslag de problematiek wordt behandeld 
van de inschakeling op de arbeidsmarkt van personen met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem.  

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid gaat op die manier door met het bestuderen van de 
zogeheten kansengroepen op de arbeidsmarkt. In de vorige verslagen werden het thema van de 
jongeren (2009), van de 55-plussers (2012) en dat, transversaal, van de laaggeschoolden (2013) 
behandeld.  

Het mobiliseren van alle talenten impliceert dat iedereen, naargelang van zijn capaciteiten, de 
mogelijkheid krijgt om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. De personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem zijn een bijzonder heterogene groep 
vanwege de verscheidenheid of de ernst van de aandoeningen, of deze laatste aangeboren zijn of 
niet. Het ligt dus niet in de bedoeling van de Raad – hij heeft daar trouwens noch de bevoegdheid 
noch de middelen toe – om die verscheidenheid van meer nabij te bestuderen, ook al is hij er zich 
van bewust dat ze de inschakelingsmogelijkheden van de betrokkenen sterk beïnvloedt.  

Het is de taak van de overheid – en ieder beleidsniveau moet daarbij handelen naar zijn 
bevoegdheid, met oog voor overleg tussen de verschillende autoriteiten en in samenspraak met 
de sociale partners en de verenigingen – om deze personen, met behoud van hun niveau van 
sociale bescherming, de middelen aan te reiken om zich in het beoepsleven in te schakelen. Er kan 
immers geen sprake van zijn personen die niet in staat zijn om te werken financieel te benadelen. 

In diezelfde gedachtegang moeten de ondernemingen worden aangemoedigd om bekwame 
medewerkers in dienst te nemen of te houden, ongeacht hun lichamelijke of mentale toestand. 
De Raad oordeelt dat enkel indien een dergelijk op onderlinge overeenstemming en 
samenwerking tussen alle partijen gesteund beleid zou falen, dwingende maatregelen zouden 
kunnen worden overwogen.  

Een op basis van het bestaand statistisch apparaat moeilijk af te bakenen realiteit 

Eind december 2013 telde het RIZIV zo’n 321 000 uitkeringsgerechtigde invaliden. Dat is ongeveer 
4,5 % van de Belgische 15-64-jarige bevolking. Meer dan 60 % van de personen in dit systeem is 
ouder dan 50 jaar. ‘Psychische stoornissen’ en ‘ziekten van het bewegingsstelsel en het 
bindweefsel’ zijn de meest voorkomende aandoeningen. De statistieken van het Datawarehouse 
arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) leren 
dat 105 000 invalide personen een baan hebben.   

Al enkele jaren tonen de socialezekerheidsstatistieken een niet onaanzienlijke toename van het 
aantal invalide 55-plussers. Aangezien de criteria tot het verkrijgen van dat statuut strikt medisch 
en niet gewijzigd zijn, is die toename in hoge mate toe te schrijven aan demografische factoren 
zoals het feit dat zich op de arbeidsmarkt cohortes oudere vrouwen aandienen en, meer 
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algemeen, de vergrijzing van de beroepsbevolking. Er dient in ieder geval te worden op toegezien 
dat er geen systeem van communicerende vaten tot stand komt tussen het werkloosheidsstelsel 
met bedrijfstoeslag, waarvan de toegangscriteria zijn herzien, en het invaliditeitsstelsel dat zou 
worden beschouwd als een uitweg om de arbeidsmarkt vervroegd te verlaten. 

Deze gegevens omvatten niet de slachtoffers van een arbeidsongeval, van wie er in 2012 14 000 
blijvend arbeidsongeschikt werden, en evenmin de zowat 20 000 personen die een uitkering 
ontvingen in het kader van een blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte. 
Sommigen onder hen kunnen een beroepsactiviteit blijven uitoefenen, maar die kunnen op basis 
van de beschikbare statistieken niet worden afgezonderd. De RVA telde in 2013 overigens 25 000  
werklozen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Tot slot mag niet worden vergeten dat 
139 000 personen met een beperking een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming 
ontvingen in het kader van de sociale bijstand.  

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die tot doel heeft de verschillende databanken van de 
instellingen van de sociale zekerheid te bundelen, is momenteel niet in staat de informatie over 
onze doelgroep te consolideren. Op basis van de administratieve gegevens kan dus geen 
algemeen overzicht worden verkregen van de in dit verslag bestudeerde doelgroep. 

De Raad heeft derhalve een alternatieve bron onderzocht, de door de ADSEI gehouden enquête 
naar de arbeidskrachten (EAK). Dankzij die enquête verzamelt het statistisch bureau onder meer 
gedetailleerde informatie over de sociaaleconomische situatie van de personen die ‘in hun 
dagelijkse bezigheden hinder ervaren door een handicap, een langdurige aandoening of 
langdurige ziekte’. In 2012 ging het om 14 % van de bevolking op arbeidsleeftijd. In alle EU-landen 
werd in 2011 een zeer gedetailleerde specifieke enquête gehouden naar de arbeidsparticipatie 
van personen met langdurige gezondheidsproblemen. De resultaten van deze ‘ad-hocmodule’ van 
de EAK werden in 2013 gepubliceerd. Uit die resultaten blijkt dat bijna een kwart van de 15-64-
jarigen een gezondheidsprobleem heeft, alle soorten handicaps en ziektes door elkaar genomen. 
België komt aldus ietwat onder het EU-gemiddelde van 27 % uit. 

Deze resultaten moeten omzichtig worden geïnterpreteerd, al was het maar omdat ze gebaseerd 
zijn op een persoonlijke – en dus subjectieve – beoordeling van de gezondheidstoestand door de 
betrokkenen zelf. De impact van de individuele perceptieverschillen kan jammer genoeg niet 
worden gecorrigeerd. De resultaten kunnen ook worden beïnvloed door het administratief 
statuut van de ondervraagde personen. Het is echter geweten dat het ter zake vooral de criteria 
voor het toekennen van het invaliditeitsstatuut zijn die aanzienlijk verschillen van land tot land.  
De ervaring leert bijvoorbeeld dat in land A de invaliden werkloos zijn, terwijl in land B sommige 
werkzoekenden uiteindelijk als invalide worden beschouwd! 

Dit overzicht van de informatiebronnen wijst op de lacunes in de beschikbare statistieken, 
ongeacht of het gaat om administratieve of enquêtegebaseerde statistieken. Om een beleid uit te 
stippelen, ten uitvoer te leggen en de resultaten te monitoren, moet de doelgroep evenwel 
nauwkeurig kunnen worden omschreven en gekenmerkt. In het geval van personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem is dat vandaag niet mogelijk. De Raad 
pleit derhalve voor de opstelling van een specifiek register om die personen te identificeren en 
dus het dienstenaanbod te rationaliseren en de sociale uitkeringen waar ze recht op hebben, te 
verbeteren.  

De in het kader van dit verslag verzamelde en geanalyseerde informatie, zelfs al is ze onvolledig, 
maakt het niettemin mogelijk een aantal lessen te trekken en aanbevelingen te formuleren die 
kunnen bijdragen tot een verbetering van de beroepsvooruitzichten voor de groep als geheel.  
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Hun deelname aan de arbeidsmarkt ligt duidelijk onder het gemiddelde  

Met inachtneming van dit voorbehoud, blijkt uit de analyse van het sociaaleconomisch statuut 
van de deelnemers aan de enquête dat hun werkgelegenheidsgraad duidelijk lager ligt dan het 
nationale gemiddelde. Hij komt in België ook lager uit dan in de EU, met respectievelijk 50 en 55 % 
van de overeenstemmende bevolking. Net als voor de bevolking in haar geheel, zijn het de 
hooggeschoolden en de 25-54-jarigen die de beste resultaten boeken. Hoewel de personen met 
een arbeidsbeperking veelal voltijds werken, bedraagt het aandeel van degenen die deeltijds 
werken niettemin 7 procentpunt méér dan dat van de rest van de bevolking. 

Wil men enkel nagaan wat de invloed van de gezondheidstoestand is op de kans om werk te 
vinden, dan moet de invloed van alle andere meetbare individuele kenmerken (geslacht, leeftijd, 
scholingsniveau, gewest van woonplaats, enz.) worden geneutraliseerd. Ceteris paribus blijkt 
daaruit een verschil van ongeveer 20 procentpunt ten opzichte van de referentiegroep die niet 
aangeeft dat zijn gezondheid een hinderpaal vormt om te werken. 

De werkloosheidsratio van personen met een arbeidsbeperking ligt iets hoger dan gemiddeld, 
maar  ze  zijn  vaker  langdurig  werkloos:  60  %  van  hen  is  reeds  meer  dan  een  jaar  werkzoekend.  
Tevens blijkt dat werkzoekenden met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem minder vaak voltijds wensen te werken, wat strookt met de vaststelling op 
het vlak van hun werkgelegenheid. 

Inzake het verband tussen werkgelegenheid, arbeidsbeperking en chronisch 
gezondheidsprobleem is preventie van primordiaal belang 

Ongevallen of ziektes die de gezondheidstoestand van werknemers langdurig kunnen aantasten, 
zijn mogelijk een gevolg van hun beroepsactiviteit. Alles moet in het werk worden gesteld opdat 
dergelijke situaties uitzonderlijk zouden blijven. Het gaat duidelijk om een collectieve 
verantwoordelijkheid die in de eerste plaats bij de werkgevers (opdrachtgevers) ligt, maar ook de 
werknemers moeten bewust worden gemaakt. De interne (als het om grote bedrijven gaat) of 
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk moeten erover waken dat tijdens 
het verrichten van de arbeid de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften in acht worden 
genomen en dat, indien nodig, het werk en de werkomstandigheden aangepast worden aan de 
werknemer en niet omgekeerd. De beoordeling van de zwaartecriteria vereist een 
multidimensionele aanpak; zo zijn er in Canada ‘case disability manager’-opleidingen die ervoor 
zorgen dat artsen rekening kunnen houden met sociaaleconomische en technische aspecten, en 
vakbondsafgevaardigden en personeelsbeheerders met de medische basisaspecten. 

Bovendien kunnen de sociale partners, conform de geldende regelgeving ter zake (codex over het 
welzijn op het werk), specifieke overeenkomsten sluiten. De overheid van haar kant moet er, via 
de diensten van de arbeidsinspectie, op toezien dat die overeenkomsten worden nageleefd. Zij 
moeten daartoe over adequate middelen beschikken. 

Die thematiek van de houdbaarheid van de werkgelegenheid zal de komende jaren steeds 
belangrijker worden. De arbeidsomstandigheden en loopbaanprofielen moeten zich immers 
blijven ontwikkelen, zodat de werknemers hun hele loopbaan lang, een loopbaan die alleen maar 
langer kan worden, fysiek en mentaal geschikt, gemotiveerd en productief blijven. Deze 
bekommernissen maken eveneens deel uit van een beleid van flexibiliteit en werkzekerheid.  
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Teneinde de werkgevers nog meer te responsabiliseren, voor zover zij aansprakelijk zijn bij het 
optreden of het verergeren van de arbeidsbeperking of de ziekte, verdient het aanbeveling om, 
naast de gerechtelijke gevolgen die eventueel aan de zaak worden gegeven, het percentage van 
de bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering van alle personeelsleden aan te passen in 
een mate en voor een periode die afhankelijk is van de ernst van de feiten. Op die manier zou de 
werkgever gedeeltelijk de door de arbeidsongeschiktheid veroorzaakte collectieve kosten dragen.  

Personen met een arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem de middelen 
verschaffen om aan de arbeidsmarkt deel te nemen  

Wat de participatiegraad van die bevolkingsgroep betreft, zullen tal van personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem wellicht denken geen kans te maken om 
werk te vinden. Dat is niet noodzakelijk het geval. Het zou nuttig zijn dat de gespecialiseerde 
gewestelijke agentschappen hun bij de evaluatie van hun gezondheidstoestand informatie 
verstrekken over de hulp waar ze recht op hebben om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen. 
Deze dienstverlening zou worden aangevuld door een door deskundigen van de 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling opgesteld competentiebilan. Door een integratie van 
de procedures zouden de te ondernemen stappen moeten worden beperkt en vereenvoudigd.  

Uit wat voorafgaat, blijkt duidelijk dat de kansengroep van de personen met een arbeidsbeperking 
of een chronisch gezondheidsprobleem nog minder dan de overige kansengroepen, homogeen is. 
Bij de beleidsvoering moet zeker rekening worden gehouden met die diversiteit, one size doesn’t 
fit all!  

De personen die over reële mogelijkheden tot inschakeling op de arbeidsmarkt beschikken, 
moeten naar een overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling worden verwezen die hun een 
intensieve en aan hun behoefte aangepaste follow-up zal voorstellen. De anderen zullen, althans 
in een eerste fase, een maatschappelijke begeleiding genieten die een overheidsdienst voor 
arbeidsbemiddeling hun niet kan bieden. Op die manier zullen de diensten voor 
arbeidsbemiddeling hun middelen kunnen toespitsen op de personen die een reële kans op werk 
hebben en wordt vermeden dat de anderen langdurig werkloos worden.  

Om dergelijke ‘diensten op maat’ te kunnen verlenen, moeten de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling over voldoende middelen beschikken. De middelen die hun worden 
toegewezen, moeten rekening houden met het profiel van de werkzoekenden die een baan 
moeten krijgen en met de resultaten van de dienstverlening in de vorm van duurzame 
inschakeling in de werkgelegenheid (bijvoorbeeld een jaar ononderbroken werken of het 
verkrijgen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur). 

Gelet op de soms zeer specifieke problemen waarmee personen met een arbeidsbeperking of een 
chronisch gezondheidsprobleem worden geconfronteerd, zijn de wil en het theoretisch vermogen 
om te kunnen werken niet noodzakelijkerwijs een garantie op succes. De personen die het risico 
nemen om een carrière uit te bouwen, moeten dan ook de zekerheid krijgen dat hun vroegere 
rechten zullen worden hersteld, mochten ze vanwege hun gezondheidstoestand die loopbaan min 
of meer snel moeten stopzetten.  

Voor deze personen, net als voor iedere werkzoekende, moet werk steeds de financieel 
aantrekkelijkste optie blijven. Voor hen die een baan in de wacht kunnen slepen, ook deeltijds, 
zou de invaliditeitsuitkering derhalve moeten kunnen worden omgezet, zelfs gedeeltelijk, in een 
werkbonus die bovenop het ontvangen loon komt. De bedoeling daarvan is dat, op het vlak van 
inkomen, de financiële winst verbonden aan het ontvangen van een loon niet wordt 
geneutraliseerd door de verlaging van de uitkering of een verhoging van de aan arbeid verbonden 
uitgaven.  
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Het  te  voeren  beleid  moet  een  combinatie  zijn  van  sociale  bescherming  en  activering.  Er  moet  
prioriteit worden verleend aan de inschakeling op de arbeidsmarkt en het toekennen van 
uitkeringen wordt een van de aspecten van dat beleid. Die middelen moeten kunnen worden 
aangewend om de inschakeling in de werkgelegenheid aan te moedigen en werkloosheids- of 
inactiviteitsvallen te vermijden. Een dergelijk beleid zou trouwens aansluiten bij de tendens die 
zich in steeds meer OESO-landen aftekent. 

Volgens de werkzaamheden van de Universiteit Antwerpen geldt het risico op een val vooral voor 
personen die de maximale uitkering ontvangen. Men mag er evenwel van uitgaan dat dit risico 
grotendeels theoretisch is, aangezien de gezondheidstoestand die deze uitkering rechtvaardigt, 
voor de betreokkenen wellicht ook de kans op werk fors beperkt. Er dient tevens rekening te 
worden gehouden met de kosten die het hebben van een baan meebrengt, bijvoorbeeld voor 
kinderopvang, vervoer, enz.  

Het menselijk kapitaal is, meer dan welke andere factor ook, de sleutel tot 
werkgelegenheid 

In een economie die onder druk van, onder meer, technologische vooruitgang en 
internationalisering voortdurend in beweging is, moeten de ondernemingen constant innoveren 
en hun productieprocessen aanpassen teneinde concurrerend te blijven. De arbeidsmarktsituatie 
van de werknemers die het minst goed voorbereid zijn om van arbeidsplaats of werkgever te 
veranderen, wordt steeds meer precair. Het menselijk kapitaal is, en zal dat ook blijven, de enige 
echte sleutel tot de arbeidsmarkt; of het er nu om gaat toegang te verwerven tot de arbeidsmarkt 
of er zich te handhaven, de inzetbaarheid is de essentiële variabele.   

Uit de statistieken blijkt dat het scholingsniveau van de personen met een arbeidsbeperking of 
een chronisch gezondheidsprobleem onder het gemiddelde ligt, waardoor die groep duidelijk een 
van de meest risicovolle is inzake inschakeling in de werkgelegenheid. Deze groep is zeer 
heterogeen. Naast de verscheidenheid en de ernst van de problemen, is de situatie van de 
personen die gezondheidsproblemen hebben gekregen na het beëindigen van hun studies 
uiteraard verschillend van die van de personen die ermee te maken kregen vóór of tijdens hun 
basisopleiding.  

Onderwijs ressorteert onder de Gemeenschappen. Elke Gemeenschap heeft de aanpak van 
jongeren met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem geregeld conform 
haar educatieve principes en eigen doelstellingen. Door de verdragen van de Verenigde Naties en 
de Europese verdragen ter zake te ratificeren, heeft België er zich toe verbonden die jongeren 
zoveel mogelijk te integreren in het gewone onderwijs. De plaatsing in gespecialiseerde 
structuren moet een uitzondering zijn. De drie Gemeenschappen van het land hebben ter zake 
inspanningen geleverd, maar de doelstelling is bijlange nog niet bereikt. Een dergelijke inclusie is 
nochtans van cruciaal belang, niet enkel voor het verwerven van kennis, maar ook opdat 
iedereen, validen en mindervaliden, zich bewust wordt van de verschillen en die kan accepteren.  

Voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem treden 
de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, evenmin als voor de anderen, in de plaats van de 
scholen. Ze kunnen echter wel bruggen slaan tussen het basisonderwijs en de opleidingen 
waarmee de betrokkenen hun kennis kunnen aanvullen teneinde zich op de arbeidsmarkt in te 
schakelen. Deze inzetbaarheid wordt, in voorkomend geval, bewerkstelligd door een terugkeer 
naar het onderwijsstelsel, met voltijds onderwijs of in het kader van alternerend leren. Hoewel er 
geen specifieke opleidingen nodig zijn voor personen met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem, moet daarentegen wél worden voorzien in opleidingsomstandigheden die 
aan hun specifieke moeilijkheden zijn aangepast.  
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De voortgezette opleiding van de werkenden moet idealiter aansluiten bij een toekomstgericht 
competentiemanagement. Voor de werkgever gaat het om een investering die de kans vergroot 
om over geschoolde arbeidskrachten te kunnen beschikken die voorzien in zijn huidige en 
toekomstige behoeften. Op een voor sommige beroepen of in sommige gewesten structureel 
gespannen arbeidsmarkt, effent de opleiding in de ondernemingen het pad voor een efficiënter 
humanresourcesmanagement via mobiliteit en interne bevorderingen. Dat is ook het geval voor 
de werknemers met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem. Werden ze 
erdoor getroffen vóór hun indienstneming, dan wijst zulks erop dat ze toch over de vereiste 
vaardigheden beschikten voor de functie die ze vervullen. Hun deelname aan permanente 
opleiding moet passen in een persoonlijk ontwikkelingsplan, waardoor ze hun competenties 
kunnen ontwikkelen in overeenstemming met hun potentieel en de behoeften van de 
onderneming. Wordt de werknemer daarentegen tijdens de uitoefening van zijn functie getroffen 
door een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem, dan kan hij, wanneer hij 
opleidingen heeft kunnen genieten, eventueel - uiteraard afhankelijk van de ernst van zijn 
toestand - gemakkelijker in andere functies worden ingezet. De nieuwe vaardigheden, specifiek 
voor de onderneming, maar vooral transversaal, die verworven zijn dankzij permanente opleiding, 
zorgen derhalve voor een grotere werkzekerheid. Indien een herplaatsing in de onderneming 
echter onmogelijk blijkt en de arbeidsovereenkomst beëindigd moet worden, zou de werknemer, 
ongeacht zijn leeftijd, naast de vergoedingen waar hij recht op heeft, een specifieke 
outplacementprocedure moeten genieten om een nieuwe baan te vinden. Bij een terugkeer naar 
werk, bij dezelfde of bij een andere werkgever, wordt in ondersteuning voorzien door middel van 
de bepalingen van het "Back to work"-plan, dat op federaal niveau werd ingevoerd en dat onder 
meer  maatregelen  bevat  om  een  deeltijdse  werkhervatting  en  toegang  tot  opleiding  te  
bevorderen, met behoud van het statuut en een deel van de uitkering. 

Beroeps(her)integratie vergemakkelijken door aangepaste steunmaatregelen 

Veeleer dan onoordeelkundig transversale regels zoals quota op te leggen, moet de overheid de 
sociale partners ertoe aansporen sectorale akkoorden te sluiten teneinde de indienstneming en 
het aan het werk houden van personen met een arbeidsbeperking te bevorderen. Voor de 
werkgevers sluit een dergelijke verbintenis aan bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
de onderneming waarvan het personeel, in zijn verscheidenheid, alle bevolkingscategorieën moet 
weerspiegelen. Ze past tevens in het kader van een proactief humanresourcesbeheer dat gericht 
is op de vaardigheden en de ontwikkeling ervan. De toegang van de ondernemingen tot sommige 
types van subsidies of lastenverlagingen afhankelijk maken van het bestaan van soortgelijke 
akkoorden, is een krachtige stimulans. Omgekeerd kan een specifieke bijdrage worden opgelegd 
aan ondernemingen die geen dergelijke akkoorden toepassen; de aldus gegenereerde 
ontvangsten zouden kunnen bijdragen aan de financiering van de hierboven vermelde specifieke 
outplacementprocedures.  

Via sociaal overleg kunnen de meest adequate maatregelen worden gevonden in 
overeenstemming met de kenmerken van elke bedrijfstak of de grootte van de ondernemingen. 
Kleine en zeer kleine ondernemingen hebben immers minder armslag dan grote bedrijven. Dit 
betekent niet dat ze niet in staat zijn een diversiteitsbeleid te voeren en nog minder dat ze 
ontkomen aan enige maatschappelijke verantwoordelijkheid ter zake. De overheidssteun kan 
trouwens met die dimensie rekening houden en variëren naargelang van de grootte van de 
onderneming. 

Als een onderneming een persoon met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem (opnieuw) in dienst neemt, kan het zijn dat de arbeidsomstandigheden in 
mindere of meerdere mate moeten worden aangepast. Ook al blijven die aanpassingen ‘redelijk’, 
toch betekenen ze voor de werkgever extra kosten vergeleken met de indienstneming van een 
valide persoon. Het is immers mogelijk dat die aanpassingen niet enkel betrekking hebben op de 
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ergonomie  van  een  werkplek,  maar  ook  op  de  toegankelijkheid  van  de  lokalen,  de  duur  en  het  
tempo van de prestaties. Ze kunnen, anders gezegd, materiële investeringen en een bezinning 
over de organisatie en de werking van de onderneming impliceren. Aangezien het niet de 
bedoeling is de werkgelegenheidsproblemen voor mindervaliden nog te verergeren, strookt het 
met de doelstelling van inschakeling dat de overheid privé-initiatieven financieel steunt en dat 
haar tegemoetkoming varieert naargelang van de aandoeningen. In dat verband zij opgemerkt dat 
het Ervaringsfonds projecten subsidieert die erop gericht zijn het arbeidscomfort van 45-plussers 
te verbeteren ter voorkoming van vervroegde uittreding als gevolg van arbeidszwaarte. In het 
kader van de staatshervorming zal dit Fonds worden geregionaliseerd, wat betekent dat ook op 
dit vlak beter rekening zal kunnen worden gehouden met de gewestelijke specificiteiten en 
gevoeligheden.  

Naast die specifieke steunmaatregelen, kunnen gerichte verminderingen van sociale bijdragen het 
mogelijk maken de aanvankelijk eventueel geringere productiviteit van de werknemers met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem te compenseren. Indien de op de 
werkplek opgedane ervaring en voortgezette opleiding deze werknemers in staat stellen hetzelfde 
productiviteitsniveau te halen als hun valide collega’s met dezelfde functie, moeten die 
steunmaatregelen niet noodzakelijk permanent zijn. Dergelijke regelingen bestaan, maar tot 
dusver heeft het doelpubliek er niet echt veel belangstelling voor. Ze vallen voortaan onder de 
bevoegdheid van de Gewesten, die ze dus beter zullen moeten valoriseren of die de wijze waarop 
ze ten uitvoer worden gelegd, zullen moeten herzien teneinde de efficiëntie ervan te verhogen.  

Voor sommige personen met ernstige aandoeningen kan een mogelijke arbeidsplaats enkel 
worden overwogen mits in een specifieke omkadering wordt voorzien. Een indienstneming buiten 
het gewone arbeidscircuit is dan een mogelijkheid. Het netwerk van de beschutte werkplaatsen is 
niet de enige kans. Sociale inschakelingsondernemingen die een aangepaste structuur bieden, 
moeten evenzeer in overweging worden genomen. De beroepservaring die hun werknemers 
kunnen opdoen, zal hen in het beste geval in staat stellen op termijn een transitie naar het 
gewone arbeidscircuit te overwegen. Vooral in dit laatste geval is overheidssteun (subsidies voor 
de aanpassing van de arbeidsomstandigheden, socialelastenverlagingen en activering van de 
uitkeringen), wellicht noodzakelijk om die banen economisch leefbaar te houden. 
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1. RECENT VERLOOP VAN DE BEDRIJVIGHEID EN DE WERKGELEGENHEID 

1.1. Algemene ontwikkelingen 

De arbeidsmarkt reageert met enige vertraging op het verloop van de economische bedrijvigheid. 
De daling van het bbp in 2012 bleef derhalve in de loop van 2013 de werkgelegenheid 
beïnvloeden, omdat die toen nog geen voordeel had gehaald uit het beperkte herstel van de 
bedrijvigheid. De werkgelegenheid liep aldus terug met 0,2 %, na gedurende drie opeenvolgende 
jaren te zijn gestegen.  

Netto werden zelfs iets meer banen vernietigd dan tijdens de grote recessie, ondanks een veel 
minder krachtige afname van de bedrijvigheid.  

Die 'overreactie' van de werkgelegenheid valt voornamelijk te verklaren doordat de mechanismen 
inzake labour hoarding hun bufferrol niet meer in dezelfde mate vervulden als in 2008 en 2009. 
Daarvoor kunnen ten minste twee redenen worden aangevoerd: enerzijds tastten de lange duur 
van de crisis en het aarzelende herstel daarna de weerbaarheid van de ondernemingen aan, 
waardoor een aanpassing van het personeelsbestand onvermijdelijk werd, anderzijds werden de 
voorwaarden voor het beroep op tijdelijke werkloosheid om economische redenen aangescherpt, 
met de invoering van een responsabiliseringsbijdrage. Zo daalde het aantal dagen tijdelijke 
werkloosheid in 2013 en kwam het in de buurt van het langetermijngemiddelde (ongeveer drie 
miljoen niet-gewerkte dagen per kwartaal1).  

Tegen de achtergrond van het herstel van de economische groei, nam eind 2013 het aantal 
gewerkte uren per werkende op jaarbasis toe, terwijl nog banen verloren gingen tot het einde van 
het afgelopen jaar. De arbeidsproductiviteit per uur was de voornaamste aanpassingsvariabele, 
aangezien ze vanaf het eerste kwartaal van 2013 aan een herstel begon en zo een einde maakte 
aan zeven opeenvolgende kwartalen met een daling. 

  

                                                             
1  Samen ongeveer 13 miljoen dagen over het hele jaar. 
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Grafiek 1 -  Bbp, werkgelegenheid, productiviteit en tijdelijke werkloosheid 
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens) 
 

 
 
Bronnen: INR, RVA. 
 
 

Bovendien werden de afgelopen jaren in het kader van bedrijfsherstructureringen of -sluitingen 
heel wat programma’s van collectief ontslag uitgevoerd, waaronder enkele grootschalige; dat 
banenverlies wordt evenwel pas na verloop van tijd feitelijk merkbaar. Het geeft trouwens niet 
noodzakelijk aanleiding tot het verlies van een baan in de economie: er bestaan immers 
outplacementprocedures en op de markt blijft er een onvervulde vraag naar de competenties 
waarover sommige van de betrokken werknemers kunnen beschikken. 

De mediaanduur van de in 2013 aan de FOD WASO betekende procedures beliep 52 dagen. Die 
termijn is echter niet zelden veel langer: in 2013 duurde een vierde van de procedures meer dan 
90 dagen. De werkgever mag de betrokken werknemers dan 30 dagen na de betekening ontslaan. 
Tussen de aankondiging van een collectief ontslag en het ogenblik waarop de werknemers 
daadwerkelijk hun baan verliezen, verlopen dus verscheidene maanden. Terwijl het aantal 
ondernemingen die hun informatie- en raadplegingsprocedure hebben afgesloten, relatief stabiel 
en  onder  de  100  bleef  tussen  2010  en  2012,  liep  het  in  2013  op  tot  140.  Het  aantal  betrokken  
werknemers schommelt aanzienlijk van het ene jaar tot het andere, onder invloed van enkele 
grote  bedrijven.  In  2010,  het  eerste  jaar  waarvoor  volledige  gegevens  bij  de  FOD  WASO  
beschikbaar zijn, ondergingen bijna 13 000 werknemers een procedure van collectief ontslag, een 
volume dat het daaropvolgende jaar 7 000 personen lager uitviel. In 2012 werden ongeveer 
8 000 werknemers getroffen. In 2013 golden de betekeningen voor 15 711 werknemers, waarvan 
942 in Brussel, 9 372 in Vlaanderen (voornamelijk in de provincie Limburg) en 5 397 in Wallonië 
(vooral in Henegouwen)2. De bedrijfstak metaalindustrie en metaalbewerking werd het sterkst 
getroffen, aangezien drie vierde van de betrokken werknemers daarin actief waren. Gedurende 
het eerste kwartaal van 2014 hadden 18 ondernemingen een informatie- en 
                                                             
2  Die cijfers liggen onder die welke bleken uit de aankondigingen van collectief ontslag in de 140 ondernemingen die 

hun informatie- en consultatieprocedure tussen januari en december hebben afgesloten, waarbij 16 316 betrokken 
waren. Voor nadere informatie ter zake, zie het Jaarverslag 2011 van de HRW betreffende de herstructureringen.  
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raadplegingsprocedure afgesloten; 710 werknemers werden effectief getroffen door een 
collectief ontslag, waaronder 652 in Vlaanderen.  

De vertraagde reactie van de werkgelegenheid wordt deels ook verklaard door het feit dat 
sommige maatregelen ter ondersteuning van de arbeidsvraag, die in 2010 waren versterkt, niet 
langer van kracht zijn. Meer bepaald is het aantal begunstigden van het Activa win-winplan - dat 
in 2011 op gemiddeld 50 000 personen betrekking had - in het tweede kwartaal van 2013 
teruggelopen tot nul.  

 

1.2. Europese vergelijking 

Vanuit een Europees perspectief heeft het verloop van de werkgelegenheid in België en in de drie 
voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland) de grote recessie in vergelijking met 
andere landen vrij goed doorstaan. De resultaten van België en Duitsland waren tot eind 2011 
vergelijkbaar, doordat beide landen in ruime mate gebruik maakten van de 
flexibiliteitsinstrumenten op de arbeidsmarkt. De belangrijke rol van de verminderingen van de 
gemiddelde arbeidstijd in Duitsland resulteert niet alleen uit de tijdelijke werkloosheid maar 
ook - of zelfs meer - uit andere institutionele regelingen die de voorkeur geven aan een interne 
aanpassing op ontslagen als reactie op conjunctuurschokken: arbeidsduurvermindering op 
initiatief van de werkgever in het kader van bestaande collectieve overeenkomsten, het 
terugschroeven van de overuren en het gebruik van individuele arbeidstijdrekeningen die het 
mogelijk maken de arbeidstijd overheen de hele economische cyclus af te vlakken. In België waren 
andere regelingen - zoals het crisistijdskrediet of de collectieve arbeidstijdvermindering - veel 
minder belangrijk. Tot in de meest recente periode onderscheidde Duitsland zich het meest van 
de overige beschouwde landen: de werkgelegenheid steeg er met 4,1 % tussen het eerste 
kwartaal van 20083 en het derde kwartaal van 2013, dat is een toename met ongeveer 1,6 miljoen 
werknemers, tot een niveau van 42 miljoen eind 2013. In België bedroeg die stijging 2,4 %. Bekijkt 
men de gesalarieerde werkgelegenheid naar aantal uren4 tijdens dezelfde periode, dan is het 
verschil ten gunste van Duitsland (3,3 %, tegen 0,2 %) nog groter (als gevolg van de vertraging van 
de gemiddelde arbeidsduur in België). Nederland en Frankrijk, onze twee andere belangrijke 
buurlanden, vertoonden tot in 2012 een vergelijkbaar verloop; in beide landen liep de 
werkgelegenheid in 2008 en 2009 licht terug en werd deze afname gevolgd door een relatieve 
stabilisatie van het aantal werkenden. Niettemin gaf dit aantal in Nederland een geringe daling te 
zien in 2012 en 2013. Het betrokken werkgelegenheidsvolume verschilt evenwel significant, 
omdat de werkgelegenheid sinds begin 2008 in Frankrijk met 268 000 personen terugliep en in 
Nederland met 131 000. 

In de zogenoemde perifere landen ging de werkgelegenheid daarentegen fors achteruit. Initieel 
was de scherpste daling merkbaar in Ierland en Spanje, maar hoewel de afname het grootst was 
op de Ierse arbeidsmarkt, stabiliseerde het aantal werknemers er zich in 2011, terwijl het in 
Spanje verder terugliep tot het derde kwartaal van 2013. In Ierland nam de werkgelegenheid 
vanaf eind 2012 zelfs toe. In Spanje deed dat zich een jaar later voor. Hoewel de daling van de 
werkgelegenheid in Griekenland later begon dan in de twee genoemde landen, verliep ze er 
sneller en was ze er tussen begin 2008 en eind 2013 het grootst, met bijna 20 %. In absolute 
termen verloren meer dan 900 000 personen er hun baan. In Spanje betrof het niet minder dan 
3,7 miljoen personen. De banenvernietiging was minder groot in Portugal, maar het aantal 
werkenden ligt er nog 12 % onder het niveau van vóór de crisis. In geen van deze landen werd 
trouwens het werkgelegenheidspeil van 2008 opnieuw gehaald. 

                                                             
3  In het eerste kwartaal van 2008 had de crisis nog maar een beperkte invloed op de Europese arbeidsmarkten. 
4  In België wordt het arbeidsvolume voor zelfstandigen nog niet gepubliceerd. 
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Voorts dient te worden aangestipt dat van de noordse landen (Denemarken, Finland, Zweden), 
die zich onderscheiden door een werkgelegenheidsgraad die ruim boven het Europese 
gemiddelde uitkomt, enkel Zweden sinds 2008 een toename van het aantal werkenden heeft 
laten optekenen (+2,9 % over de gehele periode), ongeveer evenveel als in België5, terwijl de 
werkgelegenheid in Denemarken en Finland een daling met respectievelijk 5,4 % en 2 % 
vertoonde. 

 

 
Grafiek 2 – Verloop van de werkgelegenheid in personen in bepaalde EU-landen 
(indexcijfers eerste kwartaal van 2008 = 100, voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens; 
legende: werkgelegenheidsniveau in duizenden tijdens de laatste periode en verandering in duizenden 
sinds het 1ste kwartaal van 2008 tussen haakjes) 
 

 
 
Bron: EC (nationale rekeningen). 
 
 

  

                                                             
5  Wordt ditmaal de periode van het eerste kwartaal 2008 tot het eerste kwartaal van 2014 in aanmerking genomen, 

dan beloopt de stijging in België 2,5 %. 
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1.3. Bijdrage van de voornaamste bedrijfstakken in België en in de gewesten6 

In totaal liep de binnenlandse werkgelegenheid tussen 2012 en 2013 met 10 000 personen terug. 
Deze  daling  was  te  wijten  aan  het  verloop  van  het  aantal  werknemers,  meer  bepaald  in  de  
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken7. Net als de voorgaande jaren werd de werkgelegenheid 
ondersteund door het aantal zelfstandigen, dat met 7 000 personen is gegroeid.  

De 'gevoelige' bedrijfstakken hadden te kampen met een nettoverlies van werknemers vanaf 
2012, dat toenam tot gemiddeld 24 000 in 2013. De werkgelegenheid ging het sterkst achteruit In 
de industrie (-13 000 personen), gevolgd door de handel (-8 000 personen). Die omvangrijke 
daling in de industrie was echter al voorheen aan de gang. Sinds 2008 nam het aantal werknemers 
er met 66 000 eenheden af (-11 %). Anders dan tijdens de grote recessie, werd de bedrijfstak 
‘overheid en onderwijs’ onlangs ook getroffen (1 000 personen minder), onder meer omdat 
sommige met pensioen gaande personen niet werden vervangen, tegen de achtergrond van de 
begrotingsconsolidatie op diverse beleidsniveaus. Die afname is uitsluitend toe te schrijven aan 
het schrappen van arbeidsplaatsen bij de overheid, want in het onderwijs werden nog banen 
gecreëerd. Daartegenover leverde de sterk gesubsidieerde bedrijfstak ‘overige niet-
marktdiensten’ (hoofdzakelijk gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening), net als 
tijdens de voorgaande jaren, een positieve bijdrage tot de werkgelegenheid met 8 000 extra 
eenheden. Net als in 2012 was die steun echter heel wat geringer dan gemiddeld beschouwd 
tussen 2008 en 2011. 

Andere gesubsidieerde banen, zoals de jobs die worden uitgeoefend in het kader van het stelsel 
van de dienstencheques, bleven eveneens de werkgelegenheidscreatie bevorderen, ten belope 
van 8 000 netto-indienstnemingen (op basis van de RSZ-telling). Ook die banen namen niet meer 
even snel toe als in 2008 en 2009, onder meer wegens de geleidelijke verzadiging van de vraag en 
de beperking van het maximale aantal uren dat bij eenzelfde particulier kan worden gewerkt, 
maar waarschijnlijk ook wegens de opeenvolgende prijsstijgingen van de cheques die de 
rechtstreekse financiële bijdrage van de gebruikers vormen.  

  

                                                             
6  De in het kader van DynaM (op basis van de administratieve bronnen van de RSZ en de RSZPPO) bekendgemaakte 

gegevens betreffende de jobcreatie en -destructie per bedrijfstak waren op de afsluitingsdatum van dit verslag 
maar tot 2012 gepubliceerd. 

7  Namelijk de branches landbouw; industrie; bouwnijverheid; productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht; productie en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering; handel; reparatie van 
auto's en motorfietsen; vervoer en opslag; verblijfsaccommodatie en restaurants; informatie en communicatie; 
financiële activiteiten en verzekeringen; exploitatie van en handel in onroerend goed; vrije beroepen en 
wetenschappelijke en technische activiteiten; administratieve en ondersteunende diensten. 
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Tabel 1 - Binnenlandse werkgelegenheid per bedrijfstak 
(jaar-op-jaarveranderingen in duizenden personen, tenzij anders vermeld) 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 
Niveau 

         

 Werknemers, waarvan: 69 -13 24 54 1 -16 3 794 

Co
nj

un
ct

uu
r- 

ge
vo
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ig
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be

dr
ijf

st
ak

ke
n 

Landbouw, bosbouw en 
visserij 

1 1 1 1 0 0 20 

Industrie  1 -27 -19 -2 -6 -13 546 
Bouwnijverheid 5 2 1 4 0 -5 214 
Handel, vervoer en 
horeca 

12 -6 2 9 -2 -8 847 

Informatie en 
communicatie 

3 0 -2 0 1 -1 95 

Financiële activiteiten 
en verzekeringen 

-3 -1 -2 1 -1 3 132 

Verhuur en handel van 
onroerend goed 

1 2 0 0 0 0 20 

Zakelijke dienstverlening 27 -8 22 20 2 -1 481 
 Totaal  46 -38 3 32 -6 -24 2 353 

N
ie

t-m
ar

kt
-

di
en

st
en

 Overheid en onderwijs 10 14 7 4 -1 -1 804 
Gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

12 14 19 17 10 8 493 

Overige diensten 1 -3 -5 2 -3 0 143 
 Totaal  23 25 21 22 7 8 1 441 
 Zelfstandigen 10 5 6 10 9 7 752 
 Binnenlandse 

werkgelegenheid 
79 -9 30 63 10 -10 4 546 

         
 

 
Bron: INR. 
 
 

Ondanks de in het recente conjunctuurklimaat opgetekende daling, creëerde de Belgische 
economie nog steeds werkgelegenheid, waarvan het peil nu hoger ligt dan vóór de grote recessie. 
Er kan echter worden vastgesteld dat de trend tot banenvernietiging in de marktsector van de 
economie zich voortzet: vooral de industrie werd getroffen, onder meer als gevolg van elementen 
met betrekking tot het concurrentievermogen, zowel op het vlak van kosten als niet-kosten 
(weinig gunstige productspecialisatie, impact van de crisis op de Europese handelspartners, enz.). 

De volledige gesalarieerde werkgelegenheid geniet een of andere vorm van verlaging van 
socialezekerheidsbijdragen of loonsubsidies. Het is echter doorgaans niet deze extensieve 
definitie die in aanmerking wordt genomen wanneer wordt gesproken over gesubsidieerde 
banen. Gegeven de bestaande werkgelegenheidsstatistieken, kunnen gesubsidieerde banen 
worden gedefinieerd op basis van een selectie van bedrijfstakken, naargelang van hun doel. Het 
gaat daarbij om een benadering aangezien in feite alle bedrijfstakken in min of meerdere mate 
ondersteund worden. Aldus kunnen de bovengenoemde conjunctuurgevoelige bedrijfstakken en 
de niet-marktdiensten, waaronder de tak 'overheid en onderwijs' en de 'overige niet-
marktdiensten’ (die de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en de 'overige 
diensten' omvatten, die sterk worden gesubsidieerd door de overheid), worden onderscheiden. 
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Op basis van deze gegevens steeg de totale binnenlandse werkgelegenheid in België tussen 2008 
en 2013 met 83 000 personen, waarvan 49 000 loontrekkenden. De facto werd deze groei echter 
uitsluitend gedreven door de niet-marktdiensten. Het aantal werknemers in de 
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken daalde dan weer met 33 000 personen, hoewel ze over de 
periode een belangrijk deel van de ongeveer 60 000 extra dienstenchequebanen8 voor hun 
rekening namen.  

Wanneer de analyseperiode wordt uitgebreid tot de jaren 2000-2013, om de invloed van de crisis 
te temperen, werden voor een totale stijging van de gesalarieerde werkgelegenheid met 
382 000 personen in de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 126 000 extra werknemers 
opgetekend en in de niet-marktdiensten 256 000. Er zij aan herinnerd dat het gesubsidieerde 
stelsel van de dienstencheques werd ingevoerd in 2003 en dat de meeste van de aldus gecreëerde 
banen worden toegewezen aan marktbranches. 

Het beeld ziet er enigszins verschillend uit wanneer wordt teruggeblikt tot het begin van de 
momenteel door het INR gepubliceerde werkgelegenheidsreeksen. Tussen 1995 en 2013 nam de 
gesalarieerde werkgelegenheid met 619 000 personen toe: tijdens die periode lagen de bijdragen 
van de 'gevoelige' takken en de niet-marktbranches dichter bij elkaar (respectievelijk +286 000 en 
+334 000 personen), maar ook hier geeft het aandeel van de niet-marktbranches de toon aan.  

Het zijn dus de rechtstreeks door de overheid gefinancierde en de sterk gesubsidieerde 
bedrijfstakken die het meest hebben bijgedragen tot de groei van de gesalarieerde 
werkgelegenheid in België, ongeacht de beschouwde periode tussen 1995 en 2013, en dat zelfs 
indien in aanmerking wordt genomen dat de meeste dienstenchequebanen voorkomen in de 
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken. 

 

 
Tabel 2 - Bijdrage van de voornaamste bedrijfstakken tot de werkgelegenheidsgroei 
 

 Niveau in 
duizenden 

Veranderingen in duizenden 

 2013 2013-1995 2013-2000 2013-2008 
     
Totaal aantal werknemers, waarvan: 3 794 619 382 49 
     
Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 2 353 286 126 -33 
     
Niet-marktdiensten, waarvan: 1 441 334 256 82 

Overheid en onderwijs 804 116 101 23 
Overige niet-marktdiensten 637 218 155 59 

     
p.m. Dienstencheques 117 117 117 61 
     
Totale binnenlandse werkgelegenheid 4 546 671 431 83 
     

 

 
Bronnen: INR, RSZ. 
 
 

  

                                                             
8 Situatie eind 2012. In de loop van dat jaar raamde IDEA Consult, dat zich baseert op RVA-gegevens, het aandeel van 

de werknemers in het stelsel van de dienstencheques die in dienst zijn van bedrijven uit de private marktsector 
(waaronder de uitzendsector) op 68 %. 
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België is zeker geen uitzondering ter zake. Gedurende de periode 2008-2013 kon ook in Groot-
Brittannië een daling van de totale gesalarieerde werkgelegenheid worden vermeden dankzij de 
niet-marktsector. In Frankrijk, Denemarken, Italië, Nederland en Finland9 maakte banencreatie in 
de niet-marktdiensten het mogelijk de omvang van de daling van de werkgelegenheid te 
beperken. In Duitsland en Oostenrijk, waar de werkgelegenheid tussen 2008 en 2013 ook 
toegenomen is, ondersteunde daarentegen vooral de marktsector (die de conjunctuurgevoelige 
branches omvat) dat verloop. In Zweden droeg vooral de niet-marktsector bij aan de groei, maar 
vernietigde de marktsector geen banen.  

 

 
Grafiek 3 – Groei van de gesalarieerde werkgelegenheid van 2008 tot 2013 en bijdrage van de 
bedrijfstakken van de marktsector in de EU-15 
(in procentpunt) 
 

 
 
Bron: EC (nationale rekeningen). 
 
 

Wordt de referentieperiode verlengd, dan onderscheidt België zich echter duidelijk. Van de 
landen van de EU-15 waarvoor gegevens beschikbaar zijn10, overschreed gedurende de periode 
1995-2013 immers enkel in Duitsland de netto banencreatie in de niet-marktdiensten eveneens 
die in de marktsector. 

  

                                                             
9  Gedurende de periode 2008-2012 voor Frankrijk en Italië.  
10  In die vergelijking ontbreken Ierland, Griekenland en Spanje, waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn voor de 

gehele periode. 
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Wat Duitsland betreft, kan erop worden gewezen dat de banencreatie niet enkel werd 
ondersteund door directe subsidies maar ook door versoepelingen van de regelgeving, 
bijvoorbeeld via het statuut van mini-jobs. Zulks impliceert dat enkel door de werkgever sociale 
bijdragen moeten worden betaald, tegen een verminderd tarief. Er is geen inkomensbelasting, 
afgezien van een eveneens door de werkgever verschuldigde forfaitaire belasting ten belope van 
2  %.  Het  moet  worden  aangestipt  dat  die  banen  de  werknemer  geen  recht  geven  op  sociale  
zekerheid. 

In België zijn iets meer dan zes op de tien loontrekkenden werkzaam in de conjunctuurgevoelige 
branches. Dit gemiddelde verhult evenwel duidelijke verschillen tussen de gewesten. Zo werkte in 
Vlaanderen in 2012 (het laatste beschikbare jaar in de regionale rekeningen) twee derde van de 
loontrekkenden in die branches, tegen ongeveer 57 % in Wallonië en in Brussel. In de laatste twee 
gewesten waren de overheid en het onderwijs goed voor respectievelijk 25 % en 28 % van de 
gesalarieerde werkgelegenheid, tegen 17 % in Vlaanderen.  

Uit dezelfde analyse als hierboven blijkt dat het in Brussel eveneens de niet-marktdiensten waren 
die de werkgelegenheidscreatie ondersteunden, ongeacht of een lange periode (vanaf 2003, het 
eerste  beschikbare  jaar  in  de  NACE  2008)  of  enkel  de  periode  2008-2012  wordt  beschouwd.  In  
Vlaanderen, daarentegen, hebben de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken en de niet-
marktdiensten sinds 2003 elk ongeveer 100 000 banen gecreëerd, maar tijdens de recente 
periode die de crisis omvat, konden alleen de niet-marktdiensten de banenvernietiging beperken. 
In Wallonië, ten slotte, was de werkgelegenheidsgroei sinds 2003 bijna gelijk verdeeld over de 
‘gevoelige’ en de sterk gesubsidieerde bedrijfstakken, terwijl het vanaf 2008, zoals in de rest van 
het land, vooral deze laatste waren die een toename van de werkgelegenheid in de hand werkten. 

 

 
Tabel 3 – Opsplitsing van de binnenlandse werkgelegenheid naar gewest volgens de voornaamste 
bedrijfstakken  
(verandering in duizenden, tenzij anders vermeld) 
 

 Brussel Vlaanderen Wallonië 
 2012, 

niveau 
2012-
2003 

2012-
2008 

2012, 
niveau 

2012-
2003 

2012-
2008 

2012, 
niveau 

2012-
2003 

2012-
2008 

          
Totaal werknemers, 
waarvan: 

620 21 12 2 177 207 29 1 010 112 24 

          
Conjunctuurgevoelige 
bedrijfstakken 

353 -12 -4 1 451 109 -11 573 58 5 

          
Niet-marktdiensten, 
waarvan: 

267 33 16 727 98 40 436 54 18 

Overheid en onderwijs 177 24 11 377 35 7 248 18 5 
Overige niet-
marktdiensten 

91 9 4 349 63 33 188 36 13 

          
Zelfstandigen 73 16 7 454 32 15 217 9 7 
          
Binnenlandse 
werkgelegenheid 

694 37 19 2 632 238 44 1 227 121 31 

          
 

 
Bron: INR. 
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1.4. Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden 

In het kader van de Europa 2020-strategie wordt de werkgelegenheidsgraad bepaald op basis van 
de bevolking van 20 tot 64 jaar en wordt hij gevolgd via de resultaten van de op Europees niveau 
geharmoniseerde enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Tegen 2020 wordt in de EU een 
gemiddelde werkgelegenheidsgraad van 75 % nagestreefd. Voor België wordt een peil van 73,2 % 
van de bevolking beoogd. Van de gewesten heeft enkel Vlaanderen een streefcijfer vastgelegd: 
tegen 2020 moet 76 % van de 20- tot 64-jarigen een baan hebben. Een kanttekening daarbij is dat 
die doelstellingen in februari 2011 werden vastgesteld, op basis van hypothesen inzake de groei 
van de bedrijvigheid die op dit ogenblik te optimistisch blijken. Ze zullen waarschijnlijk niet 
kunnen worden bereikt. Zo bedroeg de Belgische werkgelegenheidsgraad 67,2 % in 2013, dat is 
evenveel als het voorgaande jaar. Het aandeel van de werkenden in de bevolking van 20 tot 
64 jaar blijft aldus nog steeds onder het Europese gemiddelde. In 2013 beliep dat aandeel in 
Vlaanderen 71,9 %. Ter vergelijking: de hoogste werkgelegenheidsgraad in de EU werd 
opgetekend in Zweden (79,8 %) en de laagste in Griekenland (53,2 %). 

Het aantal banen waarmee de nationale doelstelling overeenstemt, kan worden berekend door 
deze toe te passen op de verwachte bevolking in 2020, zoals deze werd vastgesteld door het 
Federaal Planbureau. Gerelateerd aan de tewerkstellingscijfers die overeenstemmen met de 
huidige werkgelegenheidsgraad van 67,2 %, geeft die raming weer hoeveel banen moeten 
worden gecreëerd om de doelstelling te bereiken, namelijk zowat 420 000 tegen 2020. Dat zou 
dus neerkomen op een gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidscreatie van ongeveer 
60 000 banen vanaf 2014. Dit is een uiterst ambitieuze doelstelling, omdat volgens de nationale 
rekeningen de gemiddelde jaarlijkse werkgelegenheidscreatie 37 000 bedroeg tussen 1995 en 
2013 (45 000 tussen 1995 en 2008), of heel wat minder dan de banencreatie die noodzakelijk is 
om de doelstelling voor 2020 te verwezenlijken. Evenzo mag, volgens de in april jongstleden door 
het Federaal Planbureau gepubliceerde vooruitzichten, tussen 2014 en 2019 (bij ongewijzigd 
beleid) slechts een stijging met 175 000 banen worden verwacht11. 

In Vlaanderen blijkt uit dezelfde berekening dat tegen 2020 nagenoeg 150 000 banen moeten 
worden gecreëerd om de doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 76 % te halen, dat is 
ruim 20 000 per jaar. 
  

                                                             
11  Federaal Planbureau (2014), Economische vooruitzichten 2014-2019, maart 
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Grafiek 4 – Werkgelegenheidsgraad in België, in de EU en in de Belgische gewesten 
(in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar) 
 

 
 
Bronnen: EC (EAK), ADS (EAK). 
 
 

De relatief zwakke werkgelegenheidsgraad in België is onder meer toe te schrijven aan de 
onderbezetting van sommige bevolkingscategorieën, waarop eveneens in de paragraaf over 
werkloosheid wordt teruggekomen. Voor sommige van die bevolkingsgroepen heeft België in 
2011 doelstellingen bepaald om tegen 2020 te behalen. Zo zou de werkgelegenheidsgraad van 
vrouwen, die in 2013 62,1 % bedroeg, nog met 7 procentpunt moeten stijgen om het in het 
vooruitzicht gestelde doel te bereiken. De stijging van de werkgelegenheidsgraad van de 
55-64-jarigen moet aanhouden teneinde binnen enkele jaren te komen tot een verhouding van 
een werkende op twee. In 2013 bedroeg die ratio 41,7 %. Het verschil in werkgelegenheidsgraad 
tussen Belgen en personen met een niet-Europese nationaliteit, ten slotte, blijft te groot, namelijk 
nagenoeg 29 procentpunt, terwijl het moet uitkomen onder 16,5 volgens de in het nationaal 
hervormingsprogramma bepaalde doelstelling.  
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Tabel 4 – Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden volgens verschillende bevolkingsgroepen  
(in % van de overeenstemmende bevolking van 20 tot 64 jaar, jaargemiddelden) 
 

 2000 2008 2013 Doelstelling 
2020 

     
Totaal 65,8 68,0 67,2 73,2 

Vrouwen 56,0 61,3 62,1 69,1 
Mannen 75,5 74,7 72,3  

20-29-jarigen 66,0 64,5 57,9  
30-54-jarigen 76,7 80,5 79,8  
55-64-jarigen 26,3 34,5 41,7 50,0 

Ten hoogste lager secundair 
onderwijs 

50,5 49,1 46,8  

Ten hoogste hoger secundair 
onderwijs 

69,1 70,1 68,6  

Hoger onderwijs 84,4 83,0 81,0  

Belgen 67,2 69,1 68,7  
Overige Europese staatsburgers 61,0 65,4 63,6  
Niet-Europese staatsburgers 36,1 42,1 39,9 Verschil t.o.v. 

Belgen  <16,5 
     

 

 
Bron: ADS (EAK). 
 
 
Aan de hand van de gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten kan het type van de 
uitgeoefende baan worden bepaald. Zo is het aandeel van de deeltijdarbeid gedurende het hele 
afgelopen decennium voortdurend toegenomen, zij het dat in 2012 en 2013 enige stabilisatie 
werd opgetekend. Het percentage van de deeltijdarbeid varieert sterk volgens het geslacht: in 
2013 werkte nagenoeg 43 % van de vrouwen deeltijds, tegen slechts 8,7 % van de mannen, een 
weliswaar bescheiden aandeel, dat in de loop van het afgelopen decennium echter voortdurend is 
toegenomen. Het aandeel van de deeltijdarbeid verschilt ook volgens het scholingsniveau; van de 
laaggeschoolden werken drie werknemers op tien deeltijds, terwijl dat bij de hooggeschoolden 
voor twee op tien het geval is.  Terwijl  de werkgelegenheidsgraad van de 50-plussers, ten slotte, 
de hoogte in gaat, werkt ook een steeds groter aantal van hen deeltijds: zo steeg het percentage 
van de 50-plussers die deeltijds werken van 16 % in 2000 tot 30 % in 2013.  
 
Het aandeel werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst is daarentegen vrij stabiel. Het 
ligt zelfs iets lager dan het niveau van vóór de crisis, namelijk op 8,1 % in 2013, tegen 8,3 % vóór 
de crisis in 2008. Vrouwen werken proportioneel vaker dan gemiddeld met dat precairdere soort 
arbeidsovereenkomst (9,1 %); dat geldt ook voor middengeschoolden (11,3 %). Een derde van de 
15-24-jarigen, ten slotte, heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, waarmee zij sterk 
afsteken ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen. 
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Tabel 5 – Aandeel deeltijdwerkers en personen met een tijdelijke1 arbeidsovereenkomst volgens 
verschillende bevolkingsgroepen  
(in % van de overeenstemmende werkende bevolking van 15 tot 64 jaar, jaargemiddelden) 
 

 2000 2008 2013 
 Deeltijd-

arbeid 
Tijdelijke 
arbeids-
overeenkomst 

Deeltijd-
arbeid 

Tijdelijke 
arbeids-
overeenkomst 

Deeltijd-
arbeid 

Tijdelijke 
arbeids-
overeenkomst 

Totaal 17,4 9,0 22,4 8,3 24,3 8,1 
Vrouwen 34,5 12,1 40,8 10,2 42,5 9,1 
Mannen 4,8 6,6 7,5 6,6 8,7 7,2 

15-24-jarigen 20,5 30,9 20,7 29,5 26,5 32,9 
25-49-jarigen 17,4 7,0 20,8 7,0 21,6 7,2 
50-64-jarigen 15,7 4,1 28,0 3,5 30,4 3,2 

Ten hoogste lager 
secundair onderwijs 

19,6 10,2 27,3 10,9 30,4 11,3 

Ten hoogste hoger 
secundair onderwijs 

18,3 8,7 23,4 7,4 25,6 7,5 

Hoger onderwijs 14,3 8,2 18,6 7,7 20,3 7,2 

Belgen 20,8 9,0 22,5 8,3 24,3 8,1 
Overige Europese 
onderdanen 

- 8,5 20,2 7,7 22,4 7,4 

Niet-Europese 
onderdanen 

- - 26,0 26,1 27,4 25,4 

       
 

 
Bron: EC (EAK). 
1 Enkel loontrekkenden bij de tijdelijke contracten. 
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2. VERLOOP VAN DE WERKLOOSHEID 

2.1. Algemene ontwikkelingen 

Met betrekking tot het arbeidsaanbod, blijkt dat de in 2011 begonnen vertraging van het 
groeitempo van de bevolking op arbeidsleeftijd zich voortzette. Zo nam de gemiddelde stijging op 
jaarbasis af van 42 000 personen tussen 2000 en 2010 tot 15 000 in 2013. De activiteitsgraad is in 
2013 nauwelijks toegenomen, onder meer door de ontmoedigende invloed van de inkrimping van 
de vraag naar arbeidskrachten, en de groei van de beroepsbevolking was gematigder dan de 
voorgaande jaren, net als de toename van de bevolking op arbeidsleeftijd (de redenen daarvoor 
worden toegelicht in het deel over de vooruitzichten). Die verzwakking maakte het mogelijk de 
gevolgen van de dalende werkgelegenheid voor de werkloosheid te temperen. Deze laatste zette 
evenwel haar in 2012 begonnen toename voort: in 2013 waren er gemiddeld 25 000 extra niet-
werkende werkzoekenden (NWWZ).  

 

 
Tabel 6 - Arbeidsaanbod en -vraag 
(veranderingen in duizenden personen ten opzichte van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2013 
Niveau in 
duizenden 

        
Bevolking op arbeidsleeftijd 63 50 55 45 22 15 7 262 
        
Beroepsbevolking 53 43 45 43 25 15 5 210 
        
Nationale werkgelegenheid 79 -8 31 63 11 -10 4 626 
        
Werkloosheid1 -26 51 14 -20 14 25 584 
        

 

 
Bronnen: ADS, INR, RVA. 
1 De reeds in de werkgelegenheid opgenomen werknemers van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen 

(PWA) worden geweerd uit het aantal werkzoekenden. 
 
 

De stijging van de werkloosheid is vanaf de maand februari 2014 echter vertraagd. In mei 2014 
telde de RVA in totaal 568 000 NWWZ, dat is 17 000 meer dan een jaar voordien. 

 

2.2. Europese vergelijking 

In vergelijking met andere Europese landen nam de werkloosheid in België gematigd toe. In dit 
deel wordt het aantal werklozen gemeten aan de hand van de op Europees niveau 
geharmoniseerde enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Hun definitie wijkt af van het 
administratieve begrip: om als werkzoekende te worden beschouwd, mag iemand geen baan 
hebben (gedurende de referentieweek), moet hij of zij beschikbaar zijn om te werken en hetzij 
actief werk hebben gezocht tijdens de laatste vier weken, hetzij reeds een baan hebben gevonden 
die binnen de drie volgende maanden een aanvang neemt. De inschrijving bij een overheidsdienst 
voor arbeidsbemiddeling wordt niet in aanmerking genomen.  
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Sinds het begin van de crisis steeg de aldus gedefinieerde werkloosheid in België met ongeveer 
25 %, tegen 53 % gemiddeld in de EU. Duitsland behaalt opnieuw de beste resultaten, aangezien 
het aantal werkzoekenden er gedurende dezelfde periode met 37 % terugloopt. De 
geharmoniseerde werkloosheidsgraad bedroeg er in 2013 gemiddeld 5,3 %, tegen 8,5 % in België. 
De stijging was groter in Frankrijk dan in België, maar was nog sterker in Nederland, aangezien het 
aantal NWWZ zich daar op het einde van de beschouwde periode nog niet had gestabiliseerd. De 
Nederlandse stijging kwam ruim boven het Europese gemiddelde uit (+125 %). Het aantal 
werklozen in verhouding tot de beroepsbevolking bedroeg er evenwel 6,7 %, dat is minder dan in 
Frankrijk (9,9 %) of in België. De hierboven waargenomen ontwikkelingen van de werkgelegenheid 
in de perifere landen weerspiegelen zich in het werkloosheidsverloop. Ondanks enige stabilisatie 
in de loop van 2013 is het aantal werkzoekenden in Griekenland tussen begin 2008 en eind 2013 
verdrievoudigd. De werkloosheid steeg in Spanje gestaag tot begin 2013 en nam vervolgens licht 
af. In die twee landen is de werkloosheidsgraad ook het hoogst, want in 2013 was ruim een vierde 
van de beroespbevolking werkloos. In Ierland kwam de massale banenvernietiging bij de aanvang 
van de crisis tot uiting in de snelle toename van de werkloosheid; tussen eind 2010 en eind 2012 
werd een stabilisatie opgetekend, die werd gevolgd door een neerwaartse kentering. Portugal 
wijkt ditmaal minder sterk af van de 'kernlanden'; het werkloosheidsverloop sloot nauw aan bij 
dat van Nederland, afgezien van het jaar 2013, toen het land een daling van het aantal 
werkzoekenden kende. 

 

 
Grafiek 5 – Verloop van de werkloosheid in bepaalde EU-landen 
(indexcijfers, eerste kwartaal van 2008 = 100, brutogegevens; legende: niveau van de geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad in 2013 en verandering in procentpunt sinds 2008 tussen haakjes) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
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Voor werkzoekenden jonger dan 25 jaar, d.w.z. een vrij beperkte groep, was de stijging van de 
werkloosheid in de meeste landen minder uitgesproken. Zulks was niet het geval in België, dat 
zich ditmaal minder onderscheidt van de andere landen. De werkloosheidsgraad van jongeren, die 
hun aantal relateert aan de overeenstemmende beroepsbevolking, overschrijdt ruimschoots het 
gemiddelde van elk land. In Griekenland en Spanje zijn nagenoeg zes op tien jongeren op zoek 
naar een baan. In die landen bedraagt de toename sinds 2008 meer dan 30 procentpunt. 

Wordt de situatie tussen de landen vergeleken in het licht van de ‘NEET’-indicator12, die de 
maatstaf  geworden is  en die  het  percentage jongeren van 15 tot  24 jaar  meet,  dat  niet  aan het  
werk is, niet studeert en geen opleiding volgt, ligt het cijfer eveneens het hoogst in Griekenland 
en Spanje, namelijk respectievelijk 20,6 % en 18,6 % in 2013. In Duitsland verkeerde 6,3 % van de 
jongeren in dat geval, dat is de helft van het in België opgetekende aandeel, namelijk 12,7 %. 

 

2.3. Kenmerken van de werkzoekenden 

2.3.1. Gewesten 

De  stijging  van  de  werkloosheid  verschilt  van  gewest  tot  gewest.  Zowel  in  absolute  termen  als  
verhoudingsgewijs nam het aantal werkzoekenden in Vlaanderen het sterkst toe, omdat de 
werkgelegenheid in dit gewest gevoeliger is voor conjuncturele schommelingen van de 
bedrijvigheid. Gemiddeld in 2013 trof de werkloosheid er 17 000 personen meer dan in 2012, 
terwijl ze in Wallonië met 5 000 en in Brussel met 1 600 personen toenam. Op jaarbasis begon de 
stijging van de werkloosheid in Wallonië en vooral in Vlaanderen te vertragen vanaf februari 2014. 
In mei beliep het aantal niet-werkende werkzoekenden 108 000 in Brussel, 218 000 in Vlaanderen 
en 243 000 in Wallonië, niveaus die iets dichter bij elkaar aansloten door de recente 
ontwikkelingen. Ter vergelijking: het werkloosheidspeil bedroeg gemiddeld in 2008 respectievelijk 
169 000 en 244 000 in Vlaanderen en in Wallonië.  

 
Grafiek 6 – Niet-werkende werkzoekenden in de drie gewesten 
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar) 
 

 
 
Bron: RVA. 
 
 

                                                             
12  ‘Not in education, employment or training’. 
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2.3.2. Leeftijdsgroepen 

Tot medio 2013 verergerde de werkloosheid bij de jongeren onder de 25 jaar - die bijna 20 % van 
de NWWZ uitmaken - verhoudingsgewijs het sterkst. Zoals in vorige uitgaven van het HRW-verslag 
werd beschreven, kan hun situatie op de arbeidsmarkt tijdens recessies sneller achteruitgaan, 
zoals dat het geval was vanaf de tweede helft van 2008. Daartegenover zijn de jongeren ook de 
eersten die baat hebben bij een hervatting van de groei. Zo gaf het aantal jonge werklozen onder 
de 25 jaar vanaf maart 2014 een daling te zien.  

De groei van de werkloosheid van de 25-plussers veerde daarentegen weer op in 2013. Vooral het 
aantal werkzoekenden van 50 jaar en ouder, (die in 2013 23 % van de NWWZ 
vertegenwoordigden) steeg regelmatig. In mei gaven ze de grootste toename van de beschouwde 
leeftijdsgroepen te zien; er werden 12 000 NWWZ meer opgetekend dan een jaar voordien. Tegen 
de achtergrond van herstructureringen en banenvernietiging, als gevolg van de verstrakking van 
de criteria inzake toegang tot de vervroegde-uittredingsregelingen, komen de werknemers van 
die leeftijdsgroep welke hun baan verliezen, voortaan in grotere getale in de werkloosheid 
terecht. Bovendien speelde een institutionele factor een belangrijke rol bij dat verloop, namelijk 
de verhoging van de leeftijd vanaf welke een aanvraag tot vrijstelling van inschrijving als 
werkzoekende kan worden ingediend. Die leeftijd werd op 1 januari 2013 van 58 op 60 jaar 
gebracht. Derhalve blijven tal van werklozen van 58 en 59 jaar, die voorheen deze vrijstelling 
konden aanvragen, voortaan werkzoekend.  

 
Grafiek 7 -  Niet-werkende werkzoekenden naar leeftijdscategorie 
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar) 
 

 
 
Bron: RVA. 
 
 

2.3.3. Werkloosheidsduur 

In België hadden, volgens de RVA-statistieken, in 2013 zowat 200 000 werkzoekenden, of bijna 
34 % van het totaal, sinds twee jaar of langer geen baan. Bijna 90 000 daarvan waren zelfs al meer 
dan vijf jaar op zoek naar werk. De transitiegraad naar werkgelegenheid vermindert aanzienlijk 
naarmate de werkloosheid langer duurt, aangezien de competenties afnemen en aan de 
werkgevers een negatief signaal wordt gegeven. In HRW (2013) werd aangetoond dat de 
transitiegraad naar werkgelegenheid van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig 
werklozen met de helft daalde wanneer ze meer dan 4 jaar werkloos waren in plaats van minder 
dan 2 jaar. 
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In  2013  waren  42  %  van  de  langdurig  werklozen  (twee  jaar  en  langer)  50-plussers,  t.w.  84  000.  
Gedurende de eerste vijf maanden van 2014 was hun aantal nog toegenomen; de stijging op 
jaarbasis van de langdurige werkloosheid was trouwens sinds medio 2013 overigens vooral toe te 
schrijven aan de 50-plussers. 

De werkloosheidsduur van de jongeren is veel korter dan gemiddeld, wat uiteraard samenhangt 
met hun leeftijd (minder kans om reeds lang werkloos te zijn). Toch is bijna een derde van de 
NWWZ van jonger dan 25 jaar sinds een jaar of meer werkloos. 

 
Grafiek 8 – Werkloosheid naar duur  
(in % van het totale aantal niet-werkende werkzoekenden, in 2013) 
 

 
 
Bron: RVA. 
 
 

2.3.4. Specifieke maatregelen13 

Sinds 1 januari 2012 werden de vroegere wachtuitkeringen en wachttijd omgevormd tot 
respectievelijk 'inschakelingsuitkeringen' en een 'beroepsinschakelingstijd'.  

Sinds 1 augustus 2013 geldt een nieuwe procedure voor de jongeren die zich, nadat ze hun 
studies hadden beëindigd, na 14 juni 2013 lieten inschrijven als werkzoekende. Om na 
12 maanden recht te hebben op een inschakelingsuitkering, moeten de inspanningen van de 
betrokkenen om werk te zoeken, positief worden beoordeeld. Dat gebeurt tijdens twee 
evaluatiegesprekken, waarvan het eerste ten vroegste plaatsvindt tijdens de 7de maand van de 
beroepsinschakelingstijd en het tweede ten vroegste tijdens de 11de maand. Bij een negatieve 
evaluatie of indien men onwettig afwezig is bij een gesprek, wordt de toekenning van de 
inschakelingsuitkering uitgesteld tot de jongere in kwestie twee (al dan niet opeenvolgende) 
positieve beoordelingen heeft gekregen. De betrokkene kan niet eerder dan zes maanden na de 
negatieve evaluatie een nieuwe beoordeling aanvragen. De eerste evaluatiegesprekken zijn in 
februari 2014 aangevangen.  

  

                                                             
13  Gegevens ontleend aan met name het Jaarverslag 2013 van de RVA. 
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Om te voorkomen dat die groep jonge schoolverlaters in langdurige werkloosheid blijft steken, 
werd op 1 januari 2013 de 'instapstage' ingevoerd. Deze stage biedt een laag- of 
middengeschoolde jongere14 de kans om in een onderneming, een vzw of een overheidsdienst 
een eerste beroepservaring op te doen van drie tot maximaal zes maanden. Zo zou een jaarlijks 
contingent van 10 000 stageplaatsen ter beschikking moeten worden gesteld. Tijdens de stage 
hebben de werkzoekenden recht op een door de RVA betaalde uitkering van € 26,82 per dag, 
bovenop een maandelijkse vergoeding van € 200 die door de werkgever wordt betaald. Sedert de 
invoering van die stage, zijn in dat kader 1 684 contracten afgesloten, waarvan 762 in Vlaanderen, 
633  in  Wallonië  en  289  in  Brussel.  Het  aantal  door  de  RVA  betaalde  uitkeringen  beliep  in  2013  
gemiddeld 16315.   

Het tot dusver zeer bescheiden succes van deze maatregel kan door verscheidene factoren 
worden verklaard. Er is uiteraard de tijd die nodig is om de maatregel ten uitvoer te leggen (er is 
een versnelling merkbaar in het aantal vanaf 2014 ondertekende contracten), maar bovendien is 
hij niet in alle gewesten op hetzelfde ogenblik en in dezelfde snelheid van kracht geworden. De 
beperkte groep die voor de instapstage in aanmerking komt, telt overigens te weinig kandidaten 
om in te spelen op de aanvragen van de werkgevers. Bovenop het feit dat ze laaggeschoold zijn, 
kunnen de beoogde jongeren ten vroegste beginnen te werken vanaf de zesde maand van de 
beroepsinschakelingstijd of ten laatste vanaf de laatste dag ervan.  

Het aantal in het kader van het nieuwe Activaplan gesloten overeenkomsten, daarentegen, 
waarvan laaggeschoolde jongeren van minder dan 27 jaar de doelgroep zijn (en dat op 1 juli 2013 
in werking is getreden), is veel hoger: eind mei 2014 werden 7 805 gesloten overeenkomsten 
geteld. 

Voor jongeren die na het einde van hun beroepsinschakelingstijd geen werk hebben gevonden en 
dus een inschakelingsuitkering genieten, is op 9 augustus 2012 een nieuwe, intensievere 
procedure tot activering van het zoekgedrag naar werk in werking getreden16. Om zijn rechten te 
behouden, moet de gerechtigde op een inschakelingsuitkering aantonen dat hij actief – en 
regelmatig – werk zoekt en zulks op kortere termijn (om de zes maanden) dan zij die een 
werkloosheidsuitkering (na een job) genieten. Bij een negatieve beoordeling, wordt het recht op 
uitkeringen gedurende een periode van zes maanden geschorst en kan het maar opnieuw worden 
toegekend na een positieve evaluatie van het zoekgedrag naar werk. 

  

                                                             
14  In Vlaanderen enkel laaggeschoolden. 
15 24 in april en 235 in december 2013. 
16 Alsook voor de deeltijdwerkers met behoud van rechten die sinds ten minste zes maanden een op basis van een 

inschakelingsuitkering berekende inkomensgarantie-uitkering genieten. 
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De activeringsprocedure voor werkzoekenden, die op 1 juli 2004 in werking trad, wordt intussen 
sneller toegepast en het toepassingsgebied gestaag uitgebreid: de leeftijdslimiet werd verhoogd 
naar 55 jaar, en de deeltijds werkzoekenden, de jongeren in hun beroepsinschakelingstijd en zij 
die minstens 33 % arbeidsongeschikt zijn, vallen nu ook onder de procedure. Volgens de RVA-
statistieken werden in 2013, in het kader van de 'klassieke' activeringsprocedure17 , 
17 140 sancties18 van allerhande soort betekend, namelijk: 

- 6 727 tijdelijke schorsingen voor een periode van 4 maanden na een negatieve evaluatie bij het 
eerste gesprek zonder ondertekende overeenkomst of na een negatieve evaluatie mét 
ondertekende overeenkomst; 

- 4 815 verminderde uitkeringen gedurende 4 maanden voor samenwonenden met een beperkt 
inkomen of voor werkloze gezinshoofden of alleenstaanden met werkloosheidsuitkeringen, na 
een negatieve evaluatie zonder ondertekende overeenkomst bij het eerste gesprek of na een 
negatieve evaluatie mét ondertekende overeenkomst bij het tweede gesprek; 

- 2 301 verminderde uitkeringen gedurende 6 maanden, gevolgd door een uitsluiting na een 
negatieve evaluatie zonder ondertekende overeenkomst bij het tweede gesprek of na een 
negatieve evaluatie of afwezigheid bij het derde gesprek voor samenwonenden met een 
beperkt gezinsinkomen of voor gezinshoofden of alleenstaanden met 
werkloosheidsuitkeringen; 

- 3 297 uitsluitingen na een negatieve evaluatie bij het tweede gesprek zonder ondertekening 
van een overeenkomst of na een negatieve evaluatie of afwezigheid bij het derde gesprek.  

Tussen de eerste toepassing van de procedure in 2004 en eind 2013 werden 117 620 sancties 
geteld (26,3 % in Vlaanderen, 57 % in Wallonië en 16,8 % in Brussel). Het 
nettosanctiepercentage - in procenten van het aantal sanctioneerbare personen - bedroeg  voor 
de hele periode 12,3 %. Voor 2013 alleen kwam het op 15,5 % uit19.  

2 769 gerechtigden op inschakelingsuitkeringen, die een specifieke procedure moeten volgen, 
kregen tussen het ogenblik waarop de procedure van start ging en eind 2013 een effectieve 
sanctie (18,2 % in Vlaanderen, 61,4 % in Wallonië, 20,4 % in Brussel). In verhouding tot het totale 
aantal uitkeringstrekkers die de procedure hadden beëindigd, zag 13,3 %20 van de gerechtigden 
hun inschakelingsuitkering gedurende zes maanden geschorst.  

Die nauwgezettere follow-up van het actief zoekgedrag naar werk door de RVA gaat gepaard met 
een intensievere ondersteuning van de werkzoekenden door de Gewesten. De wederzijdse 
verbintenissen die door de federale staat, enerzijds, en de gemeenschappen en gewesten, 
anderzijds, werden aangegaan, zijn vastgelegd in een samenwerkingsakkoord dd. 6 november 
2013, dat het akkoord van 2004 vervangt.  

De efficiëntie van deze procedures op het vlak van herinschakeling en de eventuele sancties 
waartoe ze kunnen leiden, valt moeilijk te beoordelen. Daartoe zou een controlegroep nodig zijn 
met identiek dezelfde kenmerken maar die aan de procedure ontsnapt, en zou moeten worden 
bepaald welke rol de conjuncturele factoren, de begeleidingsmaatregelen en de 
steunmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid spelen in het vergroten van de kans 
tot inschakeling op de arbeidsmarkt. In feite is niet eenduidig kunnen worden aangetoond welke 
impact  een sanctie  heeft  op het  opnieuw aan de slag  gaan.  De RVA21 heeft, door twee groepen 
gesanctioneerde werklozen in 2006 en 2007 te analyseren, een belangrijke uitstroom uit de 
arbeidsmarkt en een richting het OCMW opgemerkt. De uitstroom richting de arbeidsmarkt is niet 
                                                             
17 Het betreft werklozen die een werkloosheidsuitkering genieten na een periode gewerkt te hebben en zij die al een 

inschakelingsuitkering (of wachtuitkering) genoten vóór 2012. 
18  Ongerekend artikel 70, met andere woorden een herroepbare schorsing.  
19  Eenzelfde persoon die verscheidene sancties krijgt, wordt meerdere malen geteld. 
20  Ongerekend artikel 70, met andere woorden een herroepbare schorsing. 
21  RVA, Opvolging van 2 groepen gesanctioneerde werklozen in het kader van de procedure tot activering van het 

zoekgedrag naar werk. 
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verwaarloosbaar, maar zij zou geen duurzame integratie op de arbeidsmarkt verzekeren voor de 
gesanctioneerde personen. 

 

2.4. Vacatures 

Naast het arbeidsaanbod, kan de vraag naar arbeid worden benaderd door middel van het 
verloop van het aantal vacatures die de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, ADG, 
FOREM, VDAB) ontvangen. Er moet worden benadrukt dat de gehanteerde statistieken dus 
slechts een deel van de vacatures in de economie vertegenwoordigen. De ondernemingen 
gebruiken immers tal van andere wervingskanalen: pers, websites, openbare plaatsen, 
opleidingsinstellingen of ook nog – en dat zijn dan informele kanalen – interne vacatures en 
relaties. Het beroep dat werkgevers op de overheidsdiensten doen, kan bovendien schommelen 
in de tijd en varieert onder meer volgens de grootte van de onderneming en het type van de 
gezochte profielen.  

In 2013 ontvingen de diensten voor arbeidsbemiddeling gemiddeld 25 000 werkaanbiedingen uit 
het normale economisch circuit (zonder uitzendarbeid), wat nog een lichte daling is ten opzichte 
van 2012. Deze achteruitgang deed zich in de drie gewesten voor. Maar het recente verloop op 
jaarbasis wijst op een kentering van de neerwaartse tendens vanaf eind 2013. Gedurende de 
eerste vier maanden van 2014 werd een stijging van gemiddeld bijna 9 % opgetekend ten opzichte 
van dezelfde periode in 2013. Deze toename kan op het conto van Vlaanderen worden 
geschreven, dat het zwaarste weegt in het aantal werkaanbiedingen.  

Eind april 2014 waren ongeveer 49 000 vacatures, hoofdzakelijk in Vlaanderen, nog niet ingevuld. 
Het aantal openstaande vacatures kan zowel worden toegeschreven aan frictionele factoren 
(enige tijd is nodig alvorens aanbod van en vraag naar werk op elkaar kunnen worden afgestemd) 
als aan structurele factoren, zoals mismatches inzake kwalificaties of geografische mismatches. In 
dit opzicht kunnen aanbiedingen betreffende knelpuntberoepen langer dan gemiddeld blijven 
openstaan. In Vlaanderen werd berekend dat een op tien van die vacatures langer dan zes 
maanden blijft openstaan.  
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Grafiek 9 – Vacatures ontvangen door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling 
(jaargemiddelden op basis van de maandgegevens, normaal economisch circuit zonder uitzendarbeid) 
 

 
 
Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB. 
 
 

Het feit dat tal van knelpuntberoepen jaar na jaar opnieuw op de gewestelijke lijsten verschijnen, 
bevestigt de structurele aard van sommige van de ondervonden wervingsproblemen. Uit een 
vergelijking van het jaar 2008 (voor de crisis) met het jaar 2012 blijkt dat de grote categorieën van 
knelpuntberoepen blijven bestaan en dat de categorieën die het zwaarst doorwegen in elk 
gewest, in termen van vacatures, dezelfde zijn. In Vlaanderen en Wallonië komt het merendeel 
van de in 2008 opgetekende technische knelpuntberoepen ook voor op de lijst in 2012, namelijk 
13  in  Wallonië  en  87  in  Vlaanderen  (dit  heeft  betrekking  op  een  veel  langere  aanvangslijst).  In  
Brussel worden in 2008 en 2012 meestal dezelfde administratieve knelpuntberoepen 
aangetroffen (9 beroepen). 

Dat verschijnsel tekende zich zelfs al vroeger af. In Vlaanderen worden de meeste sinds 2004 
opgetekende technische specialiteiten als 'structurele' knelpuntberoepen beschouwd (namelijk 
59 beroepen), net als bepaalde administratieve beroepen. In Wallonië verschilt de lijst meer van 
jaar tot jaar, en bij de zogeheten technische beroepen noteerde de FOREM sinds 2006 de 
volgende weerkerende functies22: installateur van sanitaire en verwarmingsinstallaties, industrieel 
pijpfitter, onderhoudstechnicus van verwarmings-, airconditionings- en koelsystemen. 

Dit duidelijk ontoereikende arbeidsaanbod komt ook tot uiting in de snelheid van inschakeling in 
de werkgelegenheid van leerlingen die in het secundair onderwijs een opleiding voor een 
technisch beroep hebben gevolgd. De analyse van de trajecten van schoolverlaters die werd 
gemaakt door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling wijst erop dat elke extra graad van 
onderwijs de kansen op een snelle inschakeling op de arbeidsmarkt vergroot. In Vlaanderen23 
daalt het aandeel van de jongeren dat na één jaar nog steeds werkloos is van 40 % tot ongeveer 
13 % naargelang ze een diploma van de eerste of de laatste graad van het secundair onderwijs 

                                                             
22  Jaar vanaf wanneer de FOREM systematisch is beginnen te vergelijken. 
23  VDAB (2014), Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2014, 27ste studie. 
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hebben behaald24 (gegevens  van  2013).  In  Wallonië25 stijgt de inschakelingsgraad na zes 
maanden, voor hetzelfde verschil in scholingsniveau, van een op vier naar een op twee (gegevens 
van 2011). Vervolgens raken, in Vlaanderen, gediplomeerden van het beroepsonderwijs nog 
sneller ingeschakeld wanneer ze hebben gestudeerd in de richtingen persoonsverzorging, koeling 
en  warmte,  voeding,  auto  en  bouw  (minder  dan  12  %  is  na  één  jaar  nog  steeds  werkloos).  
Gediplomeerden van het technisch onderwijs doen zelfs nog beter als ze uit de richtingen hout, 
mechanica-elektriciteit en veiligheid komen, bovenop de hierboven genoemde richtingen (minder 
dan 10 % is één jaar na inschrijving nog steeds werkloos). Wat het hoger onderwijs betreft, biedt 
een professionele bachelor of een master de beste kansen op werk (eerder dan na een 
academische bachelor te stoppen). In Wallonië hebben de opleidingen in knelpuntberoepen de 
beste inschakelingsgraad en leiden ze tot de meest duurzame inschakeling. Voor het secundair 
onderwijs van de derde graad en de leercontracten wordt een inschakelingsgraad van meer dan 
70 % opgetekend voor de richtingen carrosseriebouw, vrachtwagenchauffeur, verspanende 
bewerking en digitale bedieningssystemen, industriële elektriciteit, hotelwezen-restaurantbedrijf, 
industriële wetenschappen bouwkunde, gediplomeerd ziekenhuisverpleger, elektromechanica en 
onderhoud vliegtuigen, preventie en veiligheid, ruwbouw en openbare werken, en opvoeding  en 
orthopedagogisch monitoraat. 

 

2.5. Geharmoniseerde werkloosheids- en inactiviteitsgraad 

De Belgische geharmoniseerde werkloosheidsgraad steeg, in overeenstemming met het verloop 
van het aantal niet-werkende werkzoekenden, in 2013 tot 8,5 % van de overeenstemmende 
beroepsbevolking, of 1,5 procentpunt boven het niveau voorafgaand aan de crisis.  

  

                                                             
24  14 % voor het algemeen secundair onderwijs. 
25  FOREM (2012), Marché de l’emploi: Chiffres et commentaires n°9, september. 
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Tabel 7 – Geharmoniseerde werkloosheidsgraden volgens verschillende bevolkingsgroepen  
(in % van de overeenstemmende beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar, jaargemiddelden) 
 

 2000 2008 2013 
    
Totaal 7,0 7,0 8,5 

Vrouwen 8,7 7,6 8,2 
Mannen 5,8 6,5 8,7 

15-24 jaar 17,5 18,0 23,7 
25-54 jaar 6,1 6,1 7,4 
55-64 jaar 3,0 4,4 5,4 

Ten hoogste lager secundair onderwijs 11,1 12,5 16,0 
Ten hoogste hoger secundair onderwijs 6,8 7,0 8,3 
Hoger onderwijs 3,3 3,6 4,9 

Belgen 6,2 6,3 7,4 
Overige Europese staatsburgers 10,1 9,1 12,5 
Niet-Europese staatsburgers 
 

30,7 27,4 29,9 

Brussel 14,0 16,0 19,3 
Vlaanderen 4,3 3,9 5,1 
Wallonië 10,3 10,1 11,4 

    
 

 
Bron: ADS (EAK). 
 
 

De kansengroepen springen duidelijk in het oog: jongeren, laaggeschoolden of staatsburgers van 
een niet-Europees land raken moeilijker ingeschakeld in de werkgelegenheid. De 
werkloosheidsgraad volgens leeftijd kan niet worden beschouwd zonder het volume van de 
beroepsbevolking te kennen waarop hij betrekking heeft. In België lopen de meeste 15-24-jarigen 
immers nog school en vallen ze dus buiten de beroepsbevolking; slechts weinigen combineren 
een baan en een opleiding. Hun inactiviteitsgraad beloopt aldus 69 %. Die groep, welke slechts 
18 % van de totale bevolking op arbeidsleeftijd uitmaakt, is goed voor 39 % van de totale inactieve 
bevolking. Terwijl de jeugdwerkloosheid in procenten van de beroepsbevolking in 2013 bijna een 
kwart bedroeg, ligt de werkloosheidsratio tussen de werklozen en de overeenstemmende totale 
bevolking met 7,3 % veel lager. 

Teneinde rekening te houden met die realiteit, refereert de Europa 2020-strategie veeleer aan de 
‘NEET’-indicator om de inschakelingsproblemen van de jongeren te duiden, namelijk het 
percentage 15-24-jarige jongeren die niet werken, niet studeren en geen opleiding volgen. In 
2013 beliep die verhouding 12,7 % en ze vertoont sinds 2008 een stijgende tendens. België heeft 
zich ertoe verbonden dat aandeel risicojongeren tegen 2020 te reduceren tot 8,2 %.  

De werkloosheidsgraad van de 55-plussers, van zijn kant, is betrekkelijk laag (5,4 %), wat ook 
wordt verklaard door het feit dat de grote meerderheid van hen inactief is, aangezien ze de 
arbeidsmarkt hebben verlaten vóór de wettelijke pensioenleeftijd. Van de 55-64-jarigen werkte in 
2013 slechts 42 %; 56 % was inactief. Overigens kunnen ze, vanaf 60 jaar, een 
werkloosheidsuitkering ontvangen zonder actief naar werk te zoeken, waardoor deze personen 
dus niet langer onder de definitie van werkzoekende volgens de EAK vallen. De recente 
hervormingen van de arbeidsmarkt hebben echter onder meer tot doel het beroepsleven van 
deze mensen te verlengen; een deel van hen wordt voortaan opgenomen in de 
werkloosheidsstatistieken, waardoor de werkloosheidsgraad van deze leeftijdscategorie gestegen 
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is. Aangezien het voor hen steeds moeilijker wordt om werk te vinden, wordt de problematiek van 
hun inschakeling uiterst belangrijk.  

 
Grafiek 10 - Uitsplitsing van de bevolking op arbeidsleeftijd (15 tot 64 jaar) naar bevolkingsgroep volgens 
het arbeidsmarktstatuut 
(in % van de overeenstemmende bevolking, in 2013; onder de groepen: aandeel van iedere categorie in de 
totale bevolking, in %) 
 

 
 
Bron: ADS (EAK). 
 
 

Ongeacht de leeftijdscategorie wordt sedert 2008, dus vóór de crisis, een stijging van de 
werkloosheidsgraad vastgesteld. 

De werkloosheidspercentages namen eveneens toe voor alle types van afgestudeerden, maar in 
het bijzonder voor de laaggeschoolden, van wie de werkloosheidsgraad in 2013 16 % bedroeg, 
een cijfer dat driemaal hoger ligt dan dat van de hooggeschoolden. De laaggeschoolden laten een 
consequente inactiviteitsgraad optekenen (55,3 % in 2013) – die deels wordt beïnvloed door het 
opnemen van jongeren die voortdurend een opleiding volgen – vanwege, onder meer, de 
moeilijkheden om (opnieuw) een baan te vinden die weing scholing vereist en ontoereikende 
loonvooruitzichten. De afkomst van de personen beïnvloedt in hoge mate de kans om werkloos te 
zijn: bijna 30 % van de actieven met een niet-Europese nationaliteit zoekt werk, tegen 7,4 % bij de 
Belgen. De inactiviteitsgraad van de niet-Europese staatsburgers (46 %) ligt hoger dan het 
gemiddelde en dat is nog meer het geval wanneer enkel de vrouwen worden beschouwd. De 
personen van vreemde origine maken slechts 3,9 % van de totale bevolking op arbeidsleeftijd uit, 
maar zijn goed voor 5,6 % van de totale inactiviteit. De Keyser et al. (2012)26 hebben aangetoond 
dat de kansen van inschakeling op de arbeidmarkt systematisch geringer zijn voor migranten, zelfs 

                                                             
26 De  Keyser,  T.,  Ph.  Delhez  en  H.  Zimmer  (2012),  ‘De  inschakeling  van  personen  van  buitenlandse  origine  op  de  

arbeidsmarkt’, Economisch Tijdschrift van de Nationale Bank van België, december. 
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indien gecontroleerd wordt voor andere criteria, zoals opleidingsniveau of leeftijd. De kans om 
een baan te vinden verhoogt gevoelig voor een geïmmigreerd persoon indien deze, ceteris 
paribus, de Belgische27 nationaliteit kan aannemen. Tot slot wordt bij een uitsplitsing van de 
werklozen naar geslacht duidelijk dat mannen over het algemeen vaker werkloos zijn dan voor de 
crisis, wegens de respectieve specialisaties van mannen en vrouwen in de uitgeoefende 
beroepsactiviteiten. Er moet trouwens rekening worden gehouden met het feit dat vrouwen zich 
met een hoger scholingsniveau op de arbeidsmarkt aanbieden. Toch is 38 % van hen nog inactief, 
tegen 27 % bij mannen. 

Op basis van de door het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) gehanteerde klassering van 
werklozen en inactieven – die wordt gebruikt in de EAK – kunnen de totale potentiële extra 
arbeidskrachten niet rechtstreeks worden onderscheiden. Eurostat heeft voor België berekend 
dat in 2013 164 000 15-74-jarige deeltijdwerkers ‘onderbezet’ waren, d.w.z. dat ze minder uren 
werkten dan ze wensten en bereid waren te doen. Dat vertegenwoordigde 14,8 % van de 
deeltijdarbeid en 3,6 % van de totale werkgelegenheid. Het aantal personen die beschikbaar 
waren om te werken maar geen werk zochten, bedroeg dan weer 105 000, terwijl er 57 000  een 
baan zochten maar niet onmiddellijk beschikbaar waren: samen tekenden ze voor 3,3 % van de 
beroepsbevolking. Wordt de arbeidsreserve in strikte zin – met name de werklozen – uitgebreid 
tot die andere categorieën, dan verkrijgt men een potentiële arbeidsreserve van 9 % van de 
beroepsbevolking van 15 jaar en ouder (tegen gemiddeld 12,5 % in de EU).  

Wat de gewesten betreft, ligt de totale werkloosheidsgraad in Brussel (19,3 %) viermaal hoger 
dan in Vlaanderen en 8 procentpunt boven die in Wallonië. De indicator die meestal wordt 
gebruikt om de geografische mismatches op de arbeidsmarkt nader te bepalen, is de spreiding 
van de werkloosheidsgraden op lokaal niveau. Aan de twee uitersten trof de geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad derhalve nagenoeg twee actieven op tien in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, tegen 3,9 %, in West-Vlaanderen. Alle provincies werden, in min of meerdere mate, 
getroffen door de stijging van de werkloosheid sinds 2008. Enkel de provincies Luxemburg en 
Oost-Vlaanderen bleven enigszins gespaard.  

  

                                                             
27  Meerdere factoren, zoals minder discriminatie, toegang tot tewerkstelling bij de overheid, enz. kunnen mogelijk een 

rol spelen bij deze ‘nationaliteitspremie’. 
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Grafiek 11 – Werkloosheidsgraad per provincie in België 
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar in 2013, en tussen haakjes de veranderingen in 
procentpunt sinds 2008) 
 

 
Bron: ADS (EAK). 
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3. BEVOEGDHEIDSOVERDRACHTEN 

Het institutioneel akkoord over de zesde staatshervorming bepaalt de overheveling van een 
aantal bevoegdheden met betrekking tot de arbeidsmarkt. Het gaat niet om de eerste overdracht 
naar de deelgebieden van aan werkgelegenheidsbeleid gerelateerde bevoegdheden; in 1980 
reeds waren de gewesten immers bevoegd geworden voor de arbeidsbemiddeling voor 
werklozen.  

De gewestelijke autoriteiten zullen over meer instrumenten beschikken om een 
werkgelegenheidsbeleid te voeren dat beter afgestemd is op de lokale omstandigheden, wat de 
doeltreffendheid van dit beleid ten goede kan komen. Dat zou het inderdaad mogelijk moeten 
maken om beter in te spelen op de behoeften en de specifieke kenmerken van elk gewest.  

De verdeling van de taken tussen de federale overheid en de deelstaten wordt verduidelijkt in 
verschillende materies. De regels betreffende het arbeidsrecht en de sociale zekerheid blijven een 
federale bevoegdheid, evenals de regelingen inzake sociaal overleg en loonbeleid. De hierna 
volgende bevoegheden worden overgedragen aan de gewesten: 

- de controle op de actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen, inclusief het opleggen 
van sancties (de regelgeving waarbij gedefinieerd wordt wat een passende betrekking is, het 
actief zoekgedrag naar werk, de administratieve controle en de sancties blijft onder de 
federale overheid ressorteren); 

- alle maatregelen inzake werkgelegenheidsbeleid die gericht is op de doelgroepen (om aan de 
eigenschappen van een persoon gerelateerde redenen), inclusief de verlaging van de 
socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers en de activering van de 
werkloosheidsuitkeringen (sociale zekerheid) en het leefloon (sociale bijstand); 

- het stelsel van de dienstencheques; 
- de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA); 
- de regeling inzake outplacement; 
- het betaald educatief verlof; 
- het industrieel leerlingwezen28; 
- de financieringsvoorwaarden van de loopbaanonderbreking in de overheidsinstellingen die 

onder de gewesten en gemeenschappen ressorteren, met uitzondering van een gedeelte van 
het onderwijs; 

- inzake economische migratie, de regelgevende bevoegdheid met betrekking tot de 
arbeidskaarten A en B; 

- het Ervaringsfonds (financiering van de aanpassing van de werkomstandigheden voor oudere 
werknemers); 

- de gedeelten van de sociale economie die nog een federale bevoegdheid waren gebleven; 
- de werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen en eenoudergezinnen. 
 

Er wordt verwacht dat deze hervorming resulteert in een efficiënter werkgelegenheidsbeleid. 
Hoewel in het institutioneel akkoord geen expliciet responsabiliseringsmechanisme29 is 
opgenomen, bestaat dit impliciet wel: de fiscale autonomie zal immers het verloop van een groot 
gedeelte van de inkomsten van de gewesten koppelen aan dat van de personenbelasting. Het 
werkgelegenheidsbeleid heeft de facto niet enkel invloed op de werkgelegenheid (wat het 
eigenlijk beoogt), maar ook op het belastbaar inkomen en, in fine, op de inkomsten van de 

                                                             
28 In dit geval betreft het een overheveling naar de Gemeenschappen. 
29 In  artikel  22  van  de  bijzondere  wet  van  6  januari  2014  met  betrekking  tot  de  Zesde  Staatshervorming  is  een  

responsabiliseringsmechanisme opgenomen inzake het aantal aan uitkeringsgerechtigde werklozen toegekende 
vrijstellingen met behoud van uitkeringen in het geval van studiehervatting, het volgen van een beroepsopleiding of 
een stage (6°) en inzake het aantal in het kader van een PWA tewerkgestelde personen (11° en artikel 50). 
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gewesten30. Doordat de gewesten nu zelf maatregelen voor doelgroepen kunnen nemen, zullen 
ze voorrang kunnen geven aan de maatregelen die het beste zijn afgestemd op de bijzondere 
omstandigheden van hun arbeidsmarkt. Verscheidene overgedragen bevoegdheden hebben tot 
gevolg dat elk deelgebied de kosten draagt van maatregelen die hij neemt, zoals de 
loopbaanonderbrekingen in de niet-federale overheidsdiensten. 

 
  

                                                             
30  Simar, L. (2013), ‘Transfert de compétences "marché de l’emploi’, une opportunité ?"’, Documentatieblad, 

73ste jaargang, nr. 2, 2de kwartaal, FOD Financiën. 
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4. DE ARBEIDSMARKT VAN 2014 TOT 2016 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de meest recente projecties die de Nationale Bank van België (NBB) 
opstelt in het kader van de halfjaarlijkse macro-economische projecties van het Eurosysteem 
(Broad Macroeconomic Projection Exercise – BMPE), die door de Europese Centrale Bank (ECB) 
worden gecoördineerd. Het is belangrijk aan te stippen dat die projecties 'bij ongewijzigd beleid' 
worden opgesteld, dit wil zeggen dat niet de voorstellen, maar alleen de werkelijk toegepaste of 
goedgekeurde maatregelen in aanmerking worden genomen. 

 

Het conjunctuurherstel ondersteunt de banencreatie 

Dankzij het in de loop van 2013 begonnen economische herstel zou de Belgische economie dit 
jaar netto opnieuw banen kunnen creëren. De naar verwachting ongeveer 12 000 extra 
werkenden (gemiddeld + 0,3 %) zouden de verliezen van het voorgaande jaar helemaal 
goedmaken. Deze groei zou zich in 2015 voortzetten (+ 0,5 %) en nog meer toenemen in 2016 
(+ 0,7 %), terwijl  de economische groei zou versnellen van 1,3 % in 2014 tot 1,7 % in 2016. Over 
de projectieperiode zou de werkgelegenheid aldus met 65 000 eenheden toenemen.  

Vooraleer extra personeel aan te werven, reageren de ondernemingen in de eerste plaats op een 
herneming van de activiteit door hun intensieve productiemarge te benutten, met name door de 
stijging van de productiviteit per uur en de toename van de gemiddelde arbeidsduur. Pas 
wanneer deze hefbomen zijn aangewend en de toenemende vraag wordt bevestigd, doen de 
ondernemingen een beroep op extra arbeidskrachten. In 2014 zouden de productiviteitswinsten, 
met een stijging van 0,7 %, de facto de voornaamste hefboom vormen inzake aanpassing aan het 
verloop van de activiteit. Het aantal gewerkte uren per persoon (met inbegrip van het aantal 
gewerkte uren van de zelfstandigen) zou met 0,3 % toenemen en dit groeitempo zou aanhouden 
in 2015 en 2016. Hierdoor zou opnieuw worden aangesloten bij de gemiddelde arbeidsduur van 
vóór de crisis, wat niet het geval is wanneer de loontrekkenden afzonderlijk worden beschouwd. 
De productiviteitsgroei per uur zou tot aan het einde van de projectieperiode ongeveer op 
hetzelfde niveau blijven. Vanaf 2015 zou de toename van het totale in de economie aangewende 
arbeidsvolume derhalve in hogere mate worden vertaald in banencreatie dan in een langere 
arbeidsduur.   

 
 
Tabel 8 – Activiteit, volume en werkgelegenheid 
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, jaargemiddelden, in veranderingspercentages t.o.v. het 
voorgaande jaar) 
 

 2013 2014r 2015r 2016r 
     
Bbp naar volume 0,2 1,3 1,6 1,7 
Arbeidsvolume -0,3 0,6 0,7 1,0 
Binnenlandse werkgelegenheid in 
personen -0,2 0,3 0,5 0,7 
Productiviteit per uur 0,5 0,7 0,8 0,7 
     

 

 
Bronnen: INR, NBB. 
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Vergelijking van de werkgelegenheidsvooruitzichten van de Nationale Bank van België en van 
het Federaal Planbureau 
 
Op 5 juni 2014 publiceerde het Federaal Planbureau (FPB) zijn macro-economische 
vooruitzichten in het kader van de economische begroting. De groeiraming van de 
werkgelegenheid in 2014 laat vergelijkbare cijfers zien tussen het FPB en de Nationale Bank, 
namelijk respectievelijk 14 000 en 12 000 extra personen. Voor 2015, daarentegen, verwacht het 
FPB 12 000 werkenden meer dan het door de Nationale Bank voorspelde aantal (een toename 
met respectievelijk 34 000 en 22 000 eenheden).  

Naast de toepassing van econometrische modellen die eigen zijn aan elke instelling, kan een 
verschil in de verwachte groei van de economische activiteit worden aangehaald, met een 
volgens  het  FPB  grotere  dynamiek  in  2015  (1,8  %,  tegen  1,6  %  volgens  de  NBB).  Het  verschil  is  
nog groter indien de verwachte groei van de toegevoegde waarde in de marktsector in 2015 
wordt beschouwd: volgens het FPB zou die 2,2 % bedragen (tegen 1,5 % in 2014). Volgens de 
Nationale Bank zou de groei van een vergelijkbaar concept - de toegevoegde waarde in de 
private sector - in 2015 slechts 1,8 % bedragen (tegen 1,3 % in 2014).  

 
Vergelijking van de vooruitzichten van juni van het Federaal Planbureau (FPB) en van de Nationale 
Bank van België (NBB) 
 
 FPB  NBB 
 2013 2014r 2015r  2013 2014r 2015r 
Verandering in duizenden 
personen 

   Verandering in duizenden 
personen 

   

Bevolking op arbeidsleeftijd 14,8 13,2 14,6 Bevolking op arbeidsleeftijd 14,8 13,2 14,6 
        
Beroepsbevolking1 15,1 33,3 24,1 Beroepsbevolking 15,0 29,0 16,0 
        
Binnenlandse werkgelegenheid -9,6 13,6 34,3 Binnenlandse 

werkgelegenheid 
-9,7 11,9 21,5 

Loontrekkenden -15,3 14,9 33,5 Loontrekkenden private 
sector2 

-15,4 8,4 15,2 

Zelfstandigen 6,6 2,6 1,3 Zelfstandigen 6,6 6,1 7,4 
Werkgelegenheid bij de 
overheid 

-1,0 -3,8 -0,5 Loontrekkenden 
overheidssector 

-0,9 -2,6 -1,2 

        
Werkloosheid 24,5 19,7 -10,3 Werkloosheid 24,5 17,1 -5,5 
        
Procentuele verandering    Procentuele verandering    
Loontrekkenden "marktsector" - 
personen 

-0,4 0,5 1,2 Loontrekkenden "private" 
sector - personen 

-0,5 0,3 0,5 

Loontrekkenden "marktsector" - 
uren 

-0,5 0,8 1,3 Loontrekkenden "private" 
sector - uren 

-0,7 0,6 0,8 

Loontrekkenden "marktsector" 
– gemiddelde duur (per verschil) 

-0,1 0,3 0,1 Loontrekkenden "private" 
sector – gemiddelde duur 

-0,2 0,3 0,3 

        
p.m. Bbp naar volume 0,2 1,4 1,8 p.m. Bbp naar volume 0,2 1,3 1,6 
        
 

1 Met uitzondering van oudere werklozen 
2 Totaal loontrekkenden – loontrekkenden van de overheidssector (S13). 

 
 
Wat de verdeling van het verloop van het arbeidsvolume tussen personen en gemiddelde 
arbeidsduur betreft, verwacht de NBB een bescheiden opleving van de gewerkte uren per 
persoon voor de gehele economie (+0,3 % per jaar); voor de loontrekkenden in de private sector 
alleen wordt desondanks niet het niveau van de gemiddelde arbeidsduur van vóór de crisis 
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gehaald. Het totale volume wordt in 2015 en 2016 overigens vooral opgedreven door de 
werkgelegenheid. Het FPB verwacht dan weer nauwelijks enige heropleving op het vlak van de 
gemiddelde arbeidsduur; de opvering van de vraag heeft dus sneller de aanwerving van nieuwe 
werknemers tot gevolg. 

Tegelijkertijd is de projectie van de beroepsbevolking van de Nationale Bank minder dynamisch 
dan die van het FPB, zodat het verwachte verloop van de werkloosheid – ondanks een 
verschillende werkgelegenheidsgroei in 2015 – relatief dicht bij elkaar aansluit. Het zij opgemerkt 
dat beide instellingen dezelfde demografische projecties hanteren. 

 
Onder invloed van een gunstigere conjunctuur zou het aantal zelfstandigen verder toenemen, 
hoewel het minder ondersteund wordt door ingezetenen van de nieuwe EU-lidstaten die 
voortaan van dezelfde toegangsvoorwaarden tot de Belgische arbeidsmarkt genieten als de 
overige Europese burgers. Het aantal loontrekkenden in de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 
zou in 2014 licht dalen en het overheids- en onderwijspersoneel zou voor het derde 
opeenvolgende jaar afnemen. Bij de werknemers in de ‘overige diensten’ (waartoe onder meer de 
gezondheidszorg behoort) zou het personeelsbestand daarentegen met bijna 10 000 personen 
toenemen. Dit tempo zou in 2015 en 2016 aanhouden. Over deze periode zouden er in de 
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken respectievelijk ongeveer 4 000 en 11 000 loontrekkenden 
bijkomen. Daarentegen zou de werkgelegenheid in de overheidssector verder worden 
afgebouwd, zij het tegen een trager tempo dan in 2014. Vier opeenvolgende jaren van dalende 
werkgelegenheid in deze sector is uitzonderlijk; het is vooral toe te schrijven aan het niet 
vervangen van natuurlijke afvloeiingen. Ten slotte zouden de in het kader van het 
dienstenchequesysteem gesubsidieerde banen - die zich grotendeels in de conjunctuurgevoelige 
branches situeren – de banencreatie verder schragen, zij het tegen een vanaf 2014 verzwakkend 
tempo.  

 

 
Tabel 9 – Aanbod van en vraag naar arbeid 
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, jaargemiddelden, veranderingen in duizendtallen t.o.v. het 
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 
 

 2013 2014r 2015r 2016r 
     
Bevolking op arbeidsleeftijd 15 13 15 13 
Beroepsbevolking 15 29 16 16 
Nationale werkgelegenheid -10 12 22 31 
 Grensarbeiders 0 0 0 0 
 Binnenlandse werkgelegenheid -10 12 22 31 
 Loontrekkenden -16 6 14 22 

Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken -24 -2 4 11 
Overheid en onderwijs -1 -3 -1 0 
Overige diensten 8 10 11 11 

 Zelfstandigen 7 6 7 9 
Niet-werkende werkzoekenden1 25 17 -6 -15 
p.m. Geharmoniseerde werkloosheidsgraad (15-
64 jaar) 8,5 8,6 8,5 8,2 
p.m. Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad 
(20-64 jaar) 67,2 67,0 67,2 67,5 
     

 

 
Bronnen: FPB, ADS, INR, RVA, NBB. 
1 De reeds in de werkgelegenheid opgenomen werknemers van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen 

(PWA) worden geweerd uit het aantal werkzoekenden. 
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De groei van de beroepsbevolking blijft gematigd… 

De activiteitsgraad steeg in 2014 als gevolg van de gunstige conjunctuursituatie en een aantal 
arbeidsmarkthervormingen die onder meer de vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt 
verminderen van personen aan het einde van de loopbaan. De beroepsbevolking zou derhalve 
met 29 000 personen toenemen in 2014. In 2015 en 2016 zou die toename ongeveer 
16 000 personen bedragen.  

Over de projectieperiode wordt geen significante stijging van de activiteitsgraad verwacht. Dit is, 
enerzijds, het geval omdat de opgetekende structurele ontwikkelingen weinig ruimte laten voor 
een toekomstige stijging. De (geharmoniseerde) activiteitsgraad van de mannen bleef de laatste 
jaren stabiel (ongeveer 73 %) en ligt dicht bij zijn langetermijngemiddelde. Vanuit een veel lager 
aanvangsniveau liet de activiteitsgraad bij de vrouwen in het verleden een duidelijke opwaartse 
tendens optekenen, die voornamelijk werd geschraagd door de hogere participatie van vrouwen 
van 55 jaar en ouder. Dit effect van de verlenging van de loopbaanduur neemt echter geleidelijk 
af naarmate het cohorte-effect uitdooft. Anderzijds zij eraan herinnerd dat de ramingen opgesteld 
worden onder de hypothese van ongewijzigd beleid. 

 

… net als die van de bevolking op arbeidsleeftijd 

De gehanteerde demografische vooruitzichten zijn de door het Federaal Planbureau (FPB) in 
maart 2014 opgestelde vooruitzichten31. De groei van de in België wonende bevolking op 
arbeidsleeftijd is sinds 2010 duidelijk afgezwakt. De toename van het aantal 15- tot 64-jarigen, dit 
is de leeftijdsgroep waarmee de beroepsbevolking het best overeenstemt, daalde tot 
15 000 personen in 2013, tegen een jaargemiddelde van ongeveer 40 000 sinds 2000, en een 
maximumstijging van 70 000 in 2007. Over de prognoseperiode van de Nationale Bank (2014-
2016) zou de bevolking op arbeidsleeftijd met gemiddeld 14 000 personen per jaar stijgen.  

  

                                                             
31  In vergelijking met de voorgaande versie van de demografische vooruitzichten werd de toename van de totale 

bevolking neerwaarts herzien, vooral voor de periode tot 2020 (stijging verlaagd met bijna 20 000 personen in 2014; 
met 8 000 in 2020). Dit wordt voornamelijk verklaard door de daling van het saldo van de nettomigraties.  
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Grafiek 12 – Verandering van de bevolking op arbeidsleeftijd 
(15-64 jaar, gemiddelde veranderingen op jaarbasis, in duizenden personen) 
 

 
 
Bron: ADS-FPB, Demografische vooruitzichten 2013-2060.  
 
 

De bevolking op arbeidsleeftijd zou vanaf het einde van de jaren 2010 tot aan het einde van de 
jaren 2030 met gemiddeld 9 000 personen per jaar afnemen, met een dieptepunt van 
21 000 personen aan het einde van de jaren 2020. De activiteitsgraad van deze bevolkingsgroep 
moet bijgevolg worden opgetrokken teneinde het aanbod aan arbeidskrachten op een peil te 
handhaven waarmee aan de behoeften van de economie kan worden voldaan. Rekening houdend 
met de gelijktijdige verdere stijging van het aantal personen van 65 jaar en ouder, is deze 
mobilisering tevens geboden om de lasten van de vergrijzing van de bevolking op een bredere 
basis te laten steunen. De bevolking op arbeidsleeftijd zou nadien evenwel weer gaan toenemen, 
maar de stijging zou nooit meer dan 10 000 personen bedragen (met uitzondering van het 
jaar 2060). 

Er zijn twee redenen voor de vertraging van de toename van de bevolking op arbeidsleeftijd. 
Enerzijds zwakte de nettomigratiestroom af, onder andere als gevolg van een verstrenging van 
het stelsel van de gezinshereniging in 2011, maar wellicht ook wegens de minder gunstige 
economische omgeving. Volgens het Federaal Planbureau32 zou de inbreng van de migratie in de 
bevolking verder dalen, onder meer gelet op het relatieve verloop van de levensstandaard in de 
EU dat België relatief minder aantrekkelijk zou maken. De bijdrage van het migratiesaldo tot de 
groei van de totale bevolking zou derhalve van 80 000 personen in 2010 dalen tot 28 000 tien jaar 
later.  

  

                                                             
32  Federaal Planbureau en ADS (2014), Demografische vooruitzichten 2013-2060 – Bevolking, huishoudens en 

prospectieve sterftequotiënten, april. 
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Anderzijds zorgde een cohorte-effect ervoor dat de uitstroom uit de bevolking op arbeidsleeftijd 
sneller toenam dan de instroom. Ter illustratie: tussen 2000 en 2013 steeg het aantal potentiële 
instromers op de arbeidsmarkt, namelijk de categorie 20- tot 24-jarigen, met ongeveer 10 %, 
terwijl de toekomstige uitstromers, namelijk de 60- tot 64-jarigen, met meer dan 25 % toenamen. 
Vanaf 2014 zou een stijging van het aantal 60- tot 64-jarigen worden opgetekend, in combinatie 
met een daling van het aantal 20- tot 24-jarigen. Deze tegengestelde bewegingen zouden aan het 
einde van de jaren 2020 moeten omslaan, met een groter aantal 20- tot 24-jarige instromers.  

 

 
Grafiek 13 – Verandering van de bevolking op instroomleeftijd op de arbeidsmarkt (20-24 jaar) en de 
bevolking op uitstroomleeftijd op de arbeidsmarkt (60-64 jaar) 
(gemiddelde veranderingen op jaarbasis, in duizenden personen) 
 

 
 
Bron: ADS-FPB, Demografische vooruitzichten 2013-2060. 
 
 

De werkloosheid zou pas in 2016 duidelijk afnemen  

Tegen deze achtergrond zou het aantal werkzoekenden in 2014 nog met 17 000 eenheden stijgen 
– tot gemiddeld een piek van 600 000 werklozen –, terwijl de geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad van de 15-  tot  64-jarigen nog licht  zou toenemen tot  8,6  %.  Pas  vanaf  2015 
zou het aantal werkzoekenden dalen: aanvankelijk in lichte mate, vervolgens ten belope van 
15 000 personen in 2016. Evenzo zou de daling van de geharmoniseerde werkloosheidsgraad pas 
in 2015 aanvangen en zich in 2016 voortzetten. 
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INLEIDING 

De HRW heeft steeds bijzondere aandacht besteed aan de kansengroepen op de arbeidsmarkt. Zo 
kwamen recentelijk de jongeren (2009) en de ouderen (2012) aan bod, evenals de transversale 
kansengroep van de laaggeschoolden (2013). Maar tot op heden werd, op een summiere 
behandeling in het verslag van 2007 na, weinig aandacht besteed aan de arbeidsmarktsituatie van 
personen met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem.  

Nochtans heeft een aanzienlijk deel van de bevolking op arbeidsleeftijd met arbeidsbeperkingen 
of gezondheidsproblemen te maken. De beperkingen van de beoogde populatie variëren echter 
van eerder beperkt tot zeer omvangrijk en van heel specifiek tot algemeen. Sommige problemen 
maken participatie aan de arbeidsmarkt quasi onmogelijk, terwijl andere arbeidsmarktdeelname 
niet onmogelijk maken, eventueel mits faciliterende begeleidingsmaatregelen. Het verslag heeft 
dan ook betrekking op een bijzonder heterogene groep van mensen. 

De beschikbare, geaggregeerde gegevens maken het echter meestal niet mogelijk een duidelijk 
onderscheid te maken tussen al deze individuele gevallen en in te kunnen schatten in welke mate 
de geïdentificeerde personen effectief met arbeidsbeperkingen te kampen hebben. 

In het eerste hoofdstuk worden administratieve gegevens gehanteerd om een portret te schetsen 
van de bevolking met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem in België. 

In het tweede hoofdstuk wordt het institutioneel kader toegelicht. Hierbij komt de regelgeving 
aan bod die op internationaal niveau werd uitgewerkt. Vervolgens wordt een overzicht verschaft 
van het Belgisch beleid inzake de arbeidsmarktdeelname van personen met een 
arbeidsbeperking, zowel op federaal als op regionaal vlak. 

Het derde hoofdstuk gaat dieper in op de arbeidsmarktsituatie van deze personen. Hiertoe wordt 
gebruik gemaakt van de begin 2014 uitgebrachte resultaten van de ad hoc module 2011 van de 
enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Aan de hand van deze gegevens worden de individuele 
kenmerken van de bevolking met en zonder arbeidsbeperking nagegaan, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen werkenden, werkzoekenden en inactieven. Tevens wordt de afzonderlijke 
impact van een dergelijke beperking op de kans op werk geraamd, indien gecorrigeerd wordt voor 
andere individuele kenmerken van de betrokkenen. 

Het vierde hoofdstuk, ten slotte, bespreekt de werkgelegenheidssituatie van de personen met 
een arbeidshandicap of chronisch gezondheidsprobleem in de overige landen van de EU en 
schetst een beeld van het in het buitenland gevoerde beleid ter zake. 
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1. PORTRET VAN DE BEVOLKING MET EEN ARBEIDSBEPERKING OF EEN CHRONISCH 
GEZONDHEIDSPROBLEEM IN BELGIË OP BASIS VAN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 

Samenvatting 

Volgens RIZIV-cijfers zouden eind december 2013 ongeveer 321 000 personen uitkeringsgerechtigd 
invalide zijn. Dit is ongeveer 4,5 % van de Belgische 15- tot 64-jarige bevolking. Binnen deze groep 
invaliden zijn er iets meer vrouwen (172 000) dan mannen (149 000). Invaliditeit blijkt bovendien 
sterk met leeftijd samen te hangen: meer dan 60 % van de personen in het systeem ouder is dan 
50 jaar. Ziektegroepen als “psychische stoornissen” (109 000) en de “ziekten van het 
bewegingsstelsel en het bindweefsel” (92 000) komen relatief vaak voor, terwijl op geografisch 
vlak Vlaanderen de meeste invaliden telt, met 171 000 (4,1 % van de bevolking), tegen 120 000 in 
Wallonië (5,1 % van de bevolking) en 28 000 in Brussel (3,6 % van de bevolking). 

Het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (KSZ) kan de voorgaande bron aanvullen met andere (administratieve) dimensies. 
Hieruit blijkt dat 169 000 invaliden arbeidsongeschikt zijn verklaard, terwijl ongeveer 105 000 
personen invalide zijn en werken. De overige personen zitten in het pensioen- of het 
kinderbijslagsysteem. RVA-cijfers inzake werklozen die arbeidsongeschikt werden verklaard, geven 
aan dat 25 000 personen als dusdanig worden geregistreerd.  

Het aantal invaliden is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Dit is voornamelijk een gevolg van 
demografische factoren, zoals, onder andere, de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en 
de verlenging van de beroepsactieve leeftijd door vroegtijdige uittredingen in te perken, wat ook 
de kans vergroot dat men gezondheidsproblemen ontwikkelt terwijl men nog actief is op de 
arbeidsmarkt. 

Als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte ontvingen 
in 2012 in totaal zowat 20 000 personen van 15 tot 64 jaar een uitkering. In 2012 werden in de 
private sector in totaal bijna 160 000 arbeidsongevallen geregistreerd, voornamelijk op de 
arbeidsplaats. Iets meer dan 14 000 van die ongevallen, dit is zowat 9 % van het totaal, had een 
blijvende ongeschiktheid tot gevolg. 

In 2013 ontvingen ongeveer 139 000 personen van minder dan 65 jaar in het kader van de sociale 
bijstandsregeling een integratie- of een inkomensvervangende tegemoetkoming.  

 

Om op basis van administratieve gegevens een beeld te krijgen van de personen met een 
arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem, moet een geschikte bron gevonden worden 
om deze groep personen zo dicht mogelijk benaderen. In dit hoofdstuk gebeurt dit in eerste 
instantie op basis van de administratieve concepten van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. De 
instellingen waarbij we deze gegevens terugvinden zijn het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De analyse van 
deze gegevens schetst echter geen volledig beeld van de doelpopulatie van dit verslag, aangezien 
onder meer ook personen die uitkeringen ontvangen in het kader van, bv. de regelingen inzake 
arbeidsongevallen, beroepsziekten en sociale bijstand een arbeidsbeperking of chronisch 
gezondheidsprobleem kunnen hebben. Deze bronnen worden dan ook in het tweede en derde 
deel van dit hoofdstuk aangehaald.  

De reglementering betreffende de diverse systemen wordt besproken in hoofdstuk 2. 
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1.1. Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid 

Het  RIZIV  is  een  openbare  instelling  van  sociale  zekerheid  die  de  verplichte  verzekering  voor  
geneeskundige verzorging en uitkeringen beheert en controleert. Hierdoor is hij, onder andere, 
verantwoordelijk voor de uitbetaling van uitkeringen aan arbeidskrachten uit de private sector die 
“arbeidsongeschikt” zijn verklaard. Indien de gerechtigden langer dan een jaar arbeidsongeschikt 
zijn, gaat de periode van de “invaliditeit” in.  

Op 31 december 2013 beschouwde het RIZIV iets minder dan 321 000 personen als 
uitkeringsgerechtigde invalide. Dit is het totaal van de cijfers voor de loontrekkenden (ongeveer 
300 000) en de zelfstandigen (ongeveer 21 000) en komt neer op ongeveer 4,5 % van de Belgische 
15- tot 64-jarige bevolking op dat moment. Het Rijksinstituut maakt het onderscheid tussen 
loontrekkenden en zelfstandigen wegens een verschil in betreffende regelgeving, maar de 
opsplitsing is voor dit verslag van ondergeschikt belang. 

 

 
Tabel 1 – Aantal invalide personen per geslacht 
(totaal aantal loontrekkenden en zelfstandigen, in duizenden, tenzij anders vermeld, op 31 december van 
het betreffende jaar) 
 

 2000 2010 2011 2012 2013 % groei 
2000-2013 

Mannen 119 136 139 144 149 25,4 
Vrouwen 81 142 151 161 172 111,2 

Totaal 200 278 290 304 321 60,2 
 

 
Bron: RIZIV. 
 
 

Sinds 2009 blijken meer vrouwen dan mannen in een periode van invaliditeit te zitten. Op 31 
december van 2013 waren het er al bijna 172 000, tegen iets meer dan 149 000 mannen. Hiermee 
is het aantal vrouwen in dit systeem sinds 2000 ongeveer verdubbeld, terwijl het aantal mannen 
met  25,4  %  is  gestegen.  Het  RIZIV  signaleert  dat  dit  verloop  aan  de  volgende  vier  redenen  kan  
worden toegeschreven: 

- de verhoging van de pensioenleeftijd van vrouwen. Hierdoor kunnen vrouwen langer in de 
invaliditeit blijven of op latere leeftijd hun intrede in het systeem maken; 

- de groei van de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt; 
- de vergrijzing van de bevolking; 
- verschuivingen in de ziektebeelden die leiden tot invaliditeit: ziektes kunnen beter behandeld 

worden en het aantal geregistreerde personen met bepaalde aandoeningen is sterk 
toegenomen (bv. psychische stoornissen). 

 

Ook al wordt de eerste factor als een vrouwelijk fenomeen opgegeven, toch moet hier aangestipt 
worden dat er de afgelopen jaren vele mogelijkheden om vervroegd uit de arbeidsmarkt te 
stappen, werden afgesloten. Ook mannen zijn over het algemeen dus langer actief. 
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Tabel 2 – Aantal invaliden per ziektegroep met meer dan 10 000 personen 
(totaal aantal loontrekkenden en zelfstandigen, in duizenden, tenzij anders vermeld, op 31 december van 
het betreffende jaar) 
 

 2000 2010 2011 2012 2013 % groei 
2000-2013 

Psychische stoornissen 58 92 97 102 109 88,1 
Ziekten van het bewegingsstelsel en 
het bindweefsel 51 75 80 86 92 82,4 
Ziekten van het hartvaatstelsel 24 22 22 22 22 -6,0 
Ongevalsletsels en vergiftigingen 14 19 20 21 21 53,8 
Gezwellen 11 18 19 20 21 89,0 
Ziekten van het zenuwstelsel en de 
zintuigen 13 17 17 18 19 49,0 
Andere 30 34 35 36 36 19,3 

Totaal 200 278 290 304 321 60,2 
 

 
Bron: RIZIV. 
 
 

Die sterke toename blijkt ook uit de opdeling van het aantal invaliden per ziektegroep: het aantal 
personen met psychische stoornissen is sinds 2000 met 88 % gestegen tot bijna 109 000 eind 
2013. Hiermee vormden zij de belangrijkste groep invaliden. Het aantal personen met “ziekten 
van het bewegingsstelsel en het bindweefsel” nam ook snel toe, met ongeveer 82 %, tot 92 000.  

De leeftijdsstructuur van de personen in het invaliditeitssysteem geeft aan dat er een 
oververtegenwoordiging van ouderen is. Op 31 december 2013 was, ongeacht geslacht, meer dan 
60 % van de invaliden - oftewel 197 000 personen - ouder dan 50 jaar. Tot en met de 
leeftijdsgroep van 55 tot 59 jaar zijn meer vrouwen dan mannen invalide. Enkel in de oudste 
leeftijdsgroepen zijn mannen talrijker. 
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Grafiek 1 – Aantal invaliden per leeftijdsgroep en geslacht 
(in duizenden personen, situatie op 31 december 2013) 
 

 
 
Bron: RIZIV. 
 
 

De gewestelijke verdeling van de uitkeringsgerechtigde personen in een periode van invaliditeit 
laat zien dat de meeste invaliden in Vlaanderen wonen. Op 31 december 2013 betrof het in dit 
laatste gewest bijna 171 000 personen (of ongeveer 53 % van het totaal), tegen ongeveer 120 000 
(ongeveer 37 %) in Wallonië en 28 000 (ongeveer 9 %) in Brussel. Ten opzichte van hun 
respectieve bevolkingsaantallen, verandert deze volgorde en vinden we een aandeel van 
ongeveer 5,1 % van de bevolking in Wallonië, tegen 4,1 % in Vlaanderen en 3,6 % in Brussel. De 
snelle toename van het aantal invalide personen is evenwel in elk gewest terug te vinden, al blijkt 
de groei duidelijk trager te verlopen in Brussel. Dit kan minstens voor een deel het gevolg zijn van 
de gemiddeld jongere bevolking in dat gewest. 

 

 
Tabel 3 – Aantal invalide personen per gewest 
(totaal aantal loontrekkenden en zelfstandigen, in duizenden, tenzij anders vermeld, op 31 december van 
het betreffende jaar) 
 

 2000 2010 2011 2012 2013 % groei 
2000-2013 

Brussel 20 24 25 26 28 36,2 
Vlaanderen 103 150 157 164 171 66,5 
Wallonië 71 102 107 113 120 69,4 
Onbekend 6 1 1 2 2 - 

België 200 278 290 304 321 60,2 
 

 
Bron: RIZIV. 
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Het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (KSZ) maakt het mogelijk om de RIZIV-gegevens te kruisen met die van andere 
openbare instellingen. Aangezien gegevens van een veelheid aan bronnen geharmoniseerd 
moeten worden, zijn deze statistieken echter slechts met een zekere vertraging beschikbaar. 
Bovendien kunnen ze in zekere mate afwijken van de cijfers die door die publieke instellingen zelf 
worden gepubliceerd als gevolg van de hiërarchische structuur van de databank. Het is namelijk 
zo dat personen vaak bij meerdere instellingen gekend zijn. Om dubbeltellingen te vermijden, 
integreert het Datawarehouse de data stapsgewijs. De gegevens worden gekoppeld op het niveau 
van de persoon, op basis van het (gecodeerd) Identificatienummer van de Sociale Zekerheid 
(INSZ), wat meestal overeenkomt met het Rijksregisternummer. Vervolgens worden aanvullende 
bronnen toegevoegd. Hierdoor worden personen voor wie bij die eerste koppeling geen gegevens 
bekend bleken te zijn, bron per bron toegevoegd aan de populatie. 

Concreet is de structuur van nomenclatuur van de socio-economische positie binnen het 
Datawarehouse nuttig, omdat de invalide populatie zo opgedeeld wordt volgens, onder andere, 
de arbeidsmarktsituatie. De opbouw van deze structuur verloopt in 7 stappen, waarbij in een 
eerste stap de personen worden toegevoegd die gekend zijn bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten (RSZPPO), het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen 
(RSVZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Hierdoor kunnen personen - ongeacht of 
zij ook invalide zijn - gekenmerkt worden als “werkend”, “werkzoekend”, ... Vervolgens wordt in 
een tweede stap het pensioenkadaster toegevoegd, in een derde stap de gegevens van de 
Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 
Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI), enz. 

Zo worden in het Datawarehouse, uiteindelijk, bijna 169 000 personen van 18 tot en met 69 jaar 
geklasseerd als “arbeidsongeschikt – invaliditeit”. Dit is slechts iets meer dan de helft van het 
aantal personen dat in die periode bij het RIZIV geregistreerd stond als invalide. 

 
Tabel 4 – Invalide personen volgens de Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 
(gemiddelde van 2011, in duizenden personen) 
 
Aantal personen die geklasseerd worden als “arbeidsongeschikt – invaliditeit”, per geslacht en gewest 

 Man Vrouw Totaal 

Brussel 8 8 16 
Vlaanderen 39 48 87 
Wallonië 32 34 66 

België 78 90 169 
 

 
Aantal invalide personen die werken, per geslacht en gewest 

 Man Vrouw Totaal 

Brussel 3 4 7 
Vlaanderen 31 31 62 
Wallonië 18 17 35 

België 52 52 105 
 
Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ. 
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Dit cijfer heeft echter slechts betrekking op de restgroep die eerder in de behandeling van de 
gegevens nog geen (socio-economische) nomenclatuurcode had gekregen. Zo combineren net 
geen 105 000 personen werk en invaliditeit. Ongeveer 62 000 personen hiervan wonen in 
Vlaanderen, zowat 35 000 in Wallonië en 7 000 in Brussel. De verdeling mannen/vrouwen blijkt 
redelijk evenwichtig te zijn. 

Daarnaast combineren zo’n 2 000 personen invaliditeit en pensioen en ongeveer 1 350 personen 
hebben recht op kinderbijslag en een invaliditeitsuitkering. Wanneer al deze statuten 
gecombineerd worden, worden zo gemiddeld voor 2011 bijna 280 000 personen bij het 
Datawarehouse  geregistreerd  als  invalide,  tegenover  ongeveer  290  000  bij  het  RIZIV  op  31  
december van dat jaar. 

Bij de vergelijking van administratieve gegevens is het overigens steeds belangrijk om rekening te 
houden met mogelijke definitieverschillen. In het Datawarehouse worden zo voor 2011 
bijvoorbeeld 105 000 personen geregistreerd die werk en een invaliditeitsuitkering combineren, 
terwijl het RIZIV zelf aangeeft dat in dat jaar slechts een 20 000-tal personen een dergelijke 
uitkering en werk combineerden. De cijfers binnen het Datawarehouse blijken echter lopende 
arbeidscontracten mee te tellen, zodat personen die, bijvoorbeeld, geen arbeidsprestaties meer 
leveren, maar die wel nog een contract hebben bij hun werkgever, mee opgenomen worden in 
deze statistieken, terwijl het RIZIV enkel mensen herneemt die tijdens hun periode van 
arbeidsongeschiktheid effectief een activiteit uitoefenen. 

Ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan een goede bron zijn om een deel van de 
personen met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem te identificeren. 
Bovendien kan men bij het RIZIV slechts erkend worden als arbeidsongeschikt wanneer, onder 
andere, het “verdienvermogen” is verminderd tot een derde of minder. Anders gezegd: om door 
het  RIZIV  arbeidsongeschikt  verklaard  te  worden,  moet  men,  onder  andere,  voor  66  %  of  meer  
ongeschikt zijn om te werken. De RVA, daarentegen, klasseert een persoon als 
“arbeidsongeschikt” wanneer die voor 33% of meer arbeidsongeschikt is. 

 

 
Tabel 5 – Aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
(aantal personen, in duizenden, jaargemiddelden) 
 

 2007 2010 2011 2012 2013 

Niet-AO1 407,4 409,7 393,7 390,3 407,7 
Van 33% tot 66% AO1 21,4 28,3 27,7 26,5 24,4 
Meer dan 66% AO1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Totaal 429,1 438,4 421,8 417,3 432,5 

 

 
Bron: RVA. 
1 “AO” staat voor “arbeidsongeschikt”. 
 
 

Bij de RVA zijn bijna 25 000 personen met een (psychologische of fysieke) arbeidsongeschiktheid 
geregistreerd. Bijna al deze personen (meer dan 24 000) zijn terug te vinden in de groep die 33 % 
tot 66 % arbeidsongeschikt is. Ongeveer 10 % van deze personen is afkomstig uit Brussel, bijna 
45 % uit Vlaanderen en de overige personen zijn woonachtig in Wallonië. Uit gedetailleerde 
gegevens blijkt overigens dat ongeveer de helft van deze personen reeds meer dan 6 jaar 
werkzoekend zijn. Ongeveer een derde is dan zelfs meer dan 10 jaar. Dit wordt bevestigd door de 
zeer lage uitstroompercentages in de groep met een arbeidsongeschiktheid: slechts 6,1 %, 
ongeveer 1 700 personen, stroomde in het tweede kwartaal van 2012 binnen de 12 maanden uit 
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de werkloosheid. Bij de personen zonder arbeidsongeschiktheid is dit 33,5 %. Het 
uitstroompercentage daalt overigens snel naarmate men langer werkzoekend is. 

 

 
Tabel 6 – Uitstroom werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
(aantal personen dat binnen de 12 maanden uitstroomt naar werk, in duizenden, tenzij anders vermeld, 
gegevens voor het tweede kwartaal van 2012) 
 

 
Uitstroom Uitstroompercentage 

 
Niet AO1 33% AO1 en meer Niet AO1 33% AO1 en meer 

Minder dan 1 jaar 83,7 0,5 46,3 16,0 
1-2 jaar 30,6 0,3 39,5 11,6 
2-3 jaar 13,0 0,2 29,8 9,3 
3-4 jaar 7,6 0,2 25,3 6,6 
4-5 jaar 3,9 0,1 21,0 5,3 
5-6 jaar 2,2 0,1 17,1 3,9 
6 jaar en meer 6,6 0,3 8,5 2,2 

Totaal 147,7 1,7 33,5 6,1 
 

 
Bron: RVA. 
1 “AO” staat voor “arbeidsongeschikt”. 
 
 

De daling van het aantal personen dat in 2013 in als arbeidsongeschikt wordt opgetekend, is 
volgens de RVA het gevolg van een wijziging in de regelgeving. Sinds 1 november 2012 werd de 
procedure voor activering van het zoekgedrag naar werk namelijk uitgebreid naar de 
rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen die voor 33 % tot 66 % arbeidsongeschikt zijn. 
Voordien was deze groep werklozen hiervan vrijgesteld. Na de uitbreiding van de activering 
daalde het aantal personen dat als gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid werd geregistreerd. 

Ook de evaluatie van hervormingen in het verleden bevestigt dat wijzigingen in de regelgeving 
een invloed kunnen hebben op het aantal personen dat onder een bepaald statuut valt: het 
aandeel vroegtijdige uittredingen uit de arbeidsmarkt is tussen 2000 en 2013 sterk gedaald bij de 
50- tot 64-jarigen. Uit de opdeling per statuut blijkt bovendien dat er verschuivingen kunnen 
plaatsvinden naarmate de mogelijkheden om voortijdig de arbeidsmarkt te verlaten ingeperkt 
werden. De uittredingen via de invaliditeit namen toe, maar dit kan, onder andere, verklaard 
worden door het feit dat mensen vaker op een hogere leeftijd actief zijn en dus is de kans dat zij 
gezondheidsproblemen ontwikkelen groter. 
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Grafiek 2 – Uittredingen uit de arbeidsmarkt van personen van 50 tot 64 jaar1 
(in % van de overeenstemmende bevolking) 
 

 
 
Bronnen: ADS-FPB, PDOS, RIZIV, RVA, RVP. 
1 Geraamde totalen, verkregen door de combinatie van gegevens die niet noodzakelijk dezelfde periode of 

momentopname betreffen. Voor 2000, waarvoor bij de pensioenen geen gegevens voorhanden zijn om de 
dubbeltellingen bij de gemengde loopbanen private/overheidssector uit te sluiten, werd de hypothese gehanteerd 
dat het aandeel gemengde loopbanen in het totale aantal pensioenen hetzelfde was als in 2013. 
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1.2. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 

In 2012 telde het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) in totaal 157 131 arbeidsongevallen in de 
private sector. Het betrof voor het grootste deel ongevallen op de arbeidsplaats 
(135 118 gevallen,  of  86 % van het  totaal)  en er  werden iets  meer  dan 22 000 ongevallen op de 
weg van en naar het werk geregistreerd. 

Iets meer dan 14 000 van die ongevallen, dit is zowat 9 % van het totaal, had een blijvende 
ongeschiktheid tot gevolg. Dat aandeel lag iets hoger bij de ongevallen op de arbeidsweg (12 %) 
dan bij de arbeidsplaats (9 %). 

Het grootste deel van de arbeidsongevallen betreft mannen en personen tussen 30 en 49 jaar. 
Meer dan 80 % van de ongevallen heeft een ongeschiktheid van minder dan 10 % tot gevolg. 
Ongeveer 56 % van de ongevallen op de arbeidsplaats vinden plaats in de dienstenbranches, met 
als uitschieters de bedrijfstakken 'handel, vervoer en horeca' en 'terbeschikkingstelling van 
personeel'1 (respectievelijk 27 en 7 %). De bedrijfstakken 'nijverheid en energie' en 
bouwnijverheid staan elk in voor ongeveer een vijfde van de ongevallen op de werkplek. 

 
 
Tabel 7 - Arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid in 2012 
(aantal personen) 
 

 Totaal waarvan ongeval op: 
  Arbeidsplaats Arbeidsweg 
    
Totaal 14 424 11 830 2 594 
p.m. Totaal aantal arbeidsongevallen1 157 131 135 118 22 013 
    
Mannen 10 486 9 121 1 365 
Vrouwen 3 938 2 709 1 229 
    
15-19 jaar 259 208 51 
20-29 jaar 2 891 2 343 548 
30-39 jaar 3 719 3 036 683 
40-49 jaar 4 250 3 533 717 
50-59 jaar 2 944 2 410 534 
60 jaar en ouder 361 300 61 
    
1 tot minder dan 10 % 12 662 10 470 2 192 
10 tot minder dan 20 % 1 412 1 099 313 
20 tot minder dan 36 % 248 174 74 
36 tot minder dan 66 % 64 52 12 
66 % en meer 38 35 3 
    
Nijverheid en energie 2 951 2 531 420 
Bouwnijverheid 2 481 2 333 148 
Diensten 8 653 6 675 1 978 
waarvan:    
 Handel, vervoer, horeca 3 861 3 213 648 
 Terbeschikkingstelling van personeel 1 043 835 208 
Overige 339 291 48 
    

 

 
Bron: FAO. 
1 Het betreft alle erkende arbeidsongevallen, met name deze zonder arbeidsongeschiktheid, met een tijdelijke 

ongeschiktheid, met een blijvende ongeschiktheid en met dodelijke afloop. 
 

                                                             
1 Deze branche betreft in het bijzonder de uitzendkrachten. 
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Als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een beroepsziekte ontvingen 
in  2012  in  totaal  zowat  20  000  personen  van  15  tot  64  jaar  een  uitkering.  Het  gaat  bijna  
uitsluitend om beroepsziekten die voorkomen op de in het K.B. vastgelegde lijst; logischerwijs zijn 
er immers heel wat minder erkenningen via het open systeem, aangezien de getroffene in dat 
geval zelf het rechtstreeks en determinerend verband tussen de ziekte en de beroepsblootstelling 
moet kunnen bewijzen. Ongeveer 80 % van de uitkeringsgerechtigden zijn mannen, wat 
ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat een aantal beroepsziekten vooral verband houdt 
met traditioneel "mannelijke" bedrijfstakken en activiteiten2.  Het  betreft  vooral  45-  en  in  het  
bijzonder 55-plussers. Het grootste deel van de betrokkenen, ten slotte, heeft een 
ongeschiktheidsgraad van minder dan 20 %. 

 

 
Tabel 8 - Blijvende ongeschiktheid omwille van een beroepsziekte in 2012 
(15- tot 64-jarigen, aantal personen) 
 

 Totaal waarvan:  
  Lijstsysteem Open systeem 
    
Totaal 20 264 19 102 1 162 
    
Mannen 16 336 15 576 760 
Vrouwen 3 928 3 526 402 
    
15-24 jaar 20 20 0 
25-34 jaar 381 362 19 
35-44 jaar 2 035 1 841 194 
45-54 jaar 5 861 5 352 509 
55-64 jaar 11 967 11 527 440 
    
0 tot minder dan 20 % 15 836 14 762 1 074 
20 tot minder dan 40 % 3 282 3 207 75 
40 tot minder dan 60 % 652 645 7 
60 tot minder dan 80 % 213 211 2 
80 tot en met 100 % 281 277 4 
    

 

 
Bron: FBZ. 
 
 

  

                                                             
2 Het gaat dan bv. om aandoeningen veroorzaakt door chemische producten of door mechanische trillingen. 
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1.3. Sociale bijstand 

Volgens gegevens van het DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid 
ontvingen in 2013 in België ongeveer 139 000 personen van minder dan 65 jaar een integratie- of 
een inkomensvervangende tegemoetkoming. Het grootste deel ervan, nl. zowat 78 000 personen, 
kwamen in aanmerking voor de beide uitkeringen. 

Deze uitkeringen komen bijna in dezelfde mate ten goede aan mannen als aan vrouwen, en er 
wordt een duidelijke toename vastgesteld met de leeftijd. Voor wat de integratietegemoetkoming 
betreft, waarvoor een opdeling volgens categorie van zelfredzaamheid mogelijk is, gaat het vooral 
om personen uit de categorieën 2 en 3; in de categorie 5 met de grootste beperkingen waren er in 
totaal nog ongeveer 10 000 begunstigden. 

 

 
Tabel 9 - Begunstigden van een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming in 2013 
(15- tot 64-jarigen, in duizenden personen) 
 

 Totaal waarvan:   
  Enkel IT1 Enkel IVT1 IT én IVT1 
     
Totaal 139 46 15 78 
     
Mannen 69 23 6 40 
Vrouwen 70 23 9 38 
     
15-24 jaar 9 1 1 7 
25-34 jaar 22 5 2 15 
35-44 jaar 27 7 3 17 
45-54 jaar 39 13 5 21 
55-64 jaar 43 19 5 18 
     
Categorie 12 - 9 - 16 
Categorie 22 - 17 - 22 
Categorie 32 - 14 - 19 
Categorie 42 - 4 - 12 
Categorie 52 - 2 - 9 
     

 

 
Bron: FOD Sociale Zekerheid, DG Personen met een handicap. 
1 IT = integratietegemoetkoming, IVT = inkomensvervangende tegemoetkoming. 
2 De zelfredzaamheid ligt lager naarmate de categorie toeneemt. 
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2. INSTITUTIONEEL KADER 

 

Samenvatting 

De bevoegdheden met betrekking tot personen met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem zijn in België verspreid over diverse overheidsniveaus. Een deel van de 
competenties is federale materie, andere zijn toegewezen aan de gewesten of de 
gemeenschappen. Maar het referentiekader is op internationaal niveau bepaald. 

Het internationale kader betreft vooral het Europees Sociaal Handvest van 1996 en het 
VN-Verdrag van 2006, die beide door België werden ondertekend en rechtsgeldig zijn in ons land. 
Ook de EU-regelgeving bevat bepalingen inzake de integratie van personen met een 
arbeidsbeperking. 

De arbeidsmarktgerelateerde federale bevoegdheden betreffen voornamelijk de algemene 
antidiscriminatiewetgeving, de sociale zekerheid, de sociale bijstand, preventie en (para)fiscale 
maatregelen. En ook de werkloosheidsreglementering bevat enkele specifieke regels voor 
personen met een arbeidsbeperking. 

In het socialezekerheidsrecht wordt een onderscheid gemaakt naargelang de oorzaak van het 
gezondheidsprobleem al dan niet verbonden is aan de beroepswerkzaamheden. Indien de oorzaak 
beroepsgerelateerd is, voor werknemers, is de regelgeving inzake arbeidsongevallen of 
beroepsziekten van kracht. Bij andere oorzaken gaat het, voor werknemers of zelfstandigen, om 
de (gewone) regeling inzake arbeidsongeschiktheid. Voor ambtenaren gelden specifieke 
regelingen.  

Ook in de regelgeving inzake sociale bijstand, die niet via sociale bijdragen wordt gefinancierd, zijn 
uitkeringen aan gehandicapte personen voorzien. Het gaat meer bepaald om de 
integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming.  

Volgens gegevens van het CSB komen bij de overgang van de minimuminvaliditeitsuitkering naar 
werk tegen het minimumloon weinig financiële vallen voor. Vanuit de maximumuitkering, 
daarentegen, is een transitie naar werk voor het merendeel van de gehanteerde gezinstypes niet 
of onvoldoende lonend. Het opnemen van een voltijdse baan (zonder behoud van de uitkering) 
zelfs steeds een financieel verlies in. Bij een overgang vanuit sociale bijstand worden, zowel bij het 
opnemen van een voltijd- als van een deeltijdbaan, vaak aanzienlijke inkomensstijgingen 
vastgesteld. Maar voor personen met een zeer geringe zelfredzaamheid, die naast de 
inkomensvervangende tegemoetkoming ook een hoge integratietegemoetkoming krijgen, brengt 
het opnemen van een kleine deeltijdse baan weinig op.  

Bij de berekening van de verschuldigde personenbelasting is een specifieke regeling opgenomen 
voor belastingplichtigen met een handicap van ten minste 66 %. En in het kader van de 
doelgroepmaatregelen zijn ook een aantal regelingen van kracht voor personen met een handicap, 
waarbij gedurende een bepaalde periode verminderingen van werkgeversbijdragen worden 
toegekend. Het aantal betrokken werknemers is echter zeer gering. 

Ook de preventie van arbeidsongeschiktheid is een federale bevoegdheid. Hierbij is onder meer 
bepaald dat elke werkgever preventiemaatregelen moet nemen om arbeidsongevallen en 
beroepsziekten te voorkomen en dient te beschikken over een interne of externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moet de 
tewerkstellingskansen bevorderen voor iedereen, met name door aan de werkgever aangepaste 
werkmethodes voor te stellen, aanpassingen van de werkpost voor te stellen en te zoeken naar 
aangepast werk. 
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De Gemeenschappen in België hebben het onderwijs voor personen met een handicap op vrij 
gelijkaardige wijze gestructureerd met, naargelang de handicap of moeilijkheid van de leerlingen, 
diverse types van buitengewoon onderwijs. Inzake de - door de ondertekening van onder meer het 
VN-Verdrag van 2006 aangegane - verplichting om voornamelijk inclusief onderwijs aan te bieden, 
wordt vooruitgang vastgesteld. 

Ook inzake werkgelegenheid en opleiding van personen met een arbeidsbeperking is het beleid 
van de regionale overheden op eerder analoge wijze georganiseerd. Zo is er telkens een instelling 
die instaat voor de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een 
handicap in het maatschappelijk leven. Daarnaast zijn de regionale diensten voor 
arbeidsbemiddeling bevoegd voor de bijstand bij het vinden van werk. Wel komen verschillen voor 
inzake de mate waarin specifieke aandacht wordt besteed en begeleiding wordt voorzien voor 
deze groep. Zo hanteert de VDAB een speciale registratie van werkzoekenden met een 
arbeidshandicap in Vlaanderen (in 2013 ging het om zowat 29 000 personen, die 13,2 % van het 
totale aantal niet-werkende werkzoekenden vertegenwoordigden) en doet hij beroep op diensten 
die gespecialiseerd zijn in hun begeleiding. 

 

De bevoegdheden met betrekking tot personen met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem zijn in België verspreid over diverse overheidsniveaus. Een deel van de 
competenties is federale materie, andere zijn toegewezen aan de gewesten of de 
gemeenschappen. Maar het referentiekader is op internationaal niveau bepaald: België is immers, 
onder andere door de ondertekening van een VN-verdrag, internationale verplichtingen 
aangegaan. 

In dit hoofdstuk zullen de verschillende met de arbeidsmarkt verbonden bevoegdheden geschetst 
worden. Het eerste deel beschrijft de internationale regelgeving ter zake. In een tweede deel 
wordt een algemeen overzicht gegeven van de verdeling van de bevoegdheden over de 
verschillende overheidsniveaus in België die vervolgens, in de volgende delen, meer in detail 
behandeld worden. 

 

2.1. Internationale regelgeving 

Het internationale kader betreft vooral het Europees Sociaal Handvest van 1996 en het 
VN-Verdrag van 2006, die beide door België werden ondertekend en rechtsgeldig zijn in ons land. 
En ook de EU-regelgeving bevat bepalingen inzake de integratie van personen met een 
arbeidsbeperking. 

2.1.1. Het Europees Sociaal Handvest 

In de Raad van Europa werd in 1996 het Herziene Europees Sociaal Handvest goedgekeurd3. 
België  ondertekende  dit  Handvest  op  3  mei  van  dat  jaar  en  ratificeerde  het  op  2  maart  20044. 
Sinds 1 mei 2004 is het van kracht in ons land. 

Het Handvest bepaalt een hele reeks sociale en economische mensenrechten. Zo wordt onder 
meer het recht op arbeid, op billijke, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden en op een 
billijke beloning (artikelen 1 t.e.m. 4) vastgelegd. Specifiek voor personen met een 

                                                             
3 De eerste versie van dit Charter dateert van 1961. 
4 De 'Wet houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te 

Straatsburg op 3 mei 1996' werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2004 (Belgisch Staatsblad, 
2004). 
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arbeidsbeperking wordt in artikel 15 het 'recht van minder-validen op zelfstandigheid, sociale 
integratie en deelname aan de samenleving' gespecifieerd. Teneinde personen met een handicap 
zelfstandigheid, sociale integratie en deelname aan de samenleving te kunnen waarborgen, 
moeten zij, als dat mogelijk is, onderwijs en beroepsopleiding krijgen in de gewone 
onderwijsinstellingen of, als dan niet kan, via gespecialiseerde instellingen. Tevens moet hun 
toegang tot het arbeidsproces bevorderd worden door maatregelen om werkgevers in de 
reguliere arbeidsmarkt er toe aan te zetten hen in dienst te nemen of te houden of, wanneer dit 
onmogelijk is, door beschutte arbeidsplaatsen te creëren. Daartoe kunnen gespecialiseerde 
bemiddelings- en begeleidingsdiensten aangewezen zijn. 

Elk ondertekenend land moet jaarlijks een verslag indienen dat aangeeft hoe het Handvest in de 
wetgeving en in de praktijk geïmplementeerd wordt5. Deze verslagen worden onderzocht door 
het Europees Comité voor de sociale rechten, dat concludeert of de situatie al dan niet conform 
is.  Zo gaven de conclusies  van 2012 voor  België  aan dat  niet  werd vastgesteld  dat  het  recht  op 
onderwijs  en  opleiding  in  het  gewone  systeem  en  de  gelijke  toegang  tot  werk  effectief  
gegarandeerd zijn voor personen met een handicap (Conseil de l'Europe, 2013). 

2.1.2. Het VN-Verdrag 

Op 13 december 2006 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het 'Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap' goed. België ondertekende dit Verdrag op 
30 maart 2007 en  ratificeerde  het  op  2  juli  20096. Het is sinds 1 augustus 2009 rechtsgeldig in 
België. Dit Verdrag heeft specifiek betrekking op personen met een handicap, en is op dat vlak 
veel gedetailleerder dan het Europees Sociaal Handvest. 

Het Verdrag definieert personen met een handicap als "personen met langdurige fysieke, 
mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels 
kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in 
de samenleving" (artikel 1). Een handicap is dan ook een evolutief en systemisch begrip, en is het 
resultaat van een wisselwerking tussen een persoon met een beperking en de obstakels waarmee 
een niet-inclusieve samenleving hem confronteert. De grondbeginselen van het Verdrag zijn 
onder andere persoonlijke autonomie, non-discriminatie, gelijke kansen en de volledige en 
daadwerkelijke deelname aan en opname in de samenleving. 

In  het  kader  van  dit  verslag  zijn  vooral  de  artikelen  24  en  27  van  belang,  die  respectievelijk  
betrekking hebben op onderwijs, en werk en werkgelegenheid. Artikel 24 bepaalt dat personen 
met een handicap recht hebben op onderwijs, in een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus 
en voor een leven lang leren, zodat zij daadwerkelijk kunnen participeren in de maatschappij. 
Personen met een handicap moeten aldus toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis 
basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs, op basis van gelijkheid met anderen in de 
gemeenschap. Bovendien moeten redelijke aanpassingen7 worden verschaft naar gelang de 
behoefte van de persoon in kwestie, moeten zij ondersteuning ontvangen en moeten 
doeltreffende, aan het individu aangepaste, ondersteunende maatregelen te worden genomen. 

                                                             
5 Sinds 2007 betreft het jaarlijks verslag telkens een deel van de bepalingen van het Handvest, waardoor na vier jaar 

alle bepalingen aan bod zijn gekomen. 
6 De 'Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten: Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap, Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen 
te New York op 13 december 2006' werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2009 (Belgisch 
Staatsblad (2009)). 

7 'Redelijke aanpassingen' worden gedefinieerd als "noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen 
disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te 
waarborgen dat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid 
met anderen kunnen genieten of uitoefenen" (artikel 2). 
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Artikel  27 specifieert  dan weer  het  recht  van personen met  een handicap op werk,  op voet  van 
gelijkheid met anderen. Derhalve is discriminatie op grond van handicap verboden met betrekking 
tot aanwerving, carrièremogelijkheden, de werkomgeving en arbeidsomstandigheden, enz. Ook 
op de werkplek dienen redelijke aanpassingen voorzien te worden. 

Conform artikel 33 van het Verdrag moet in de ondertekenende staten een onafhankelijke 
instantie instaan voor de uitvoering van het Verdrag. In België is dit het Interfederaal Centrum 
voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme8,  dat sinds 2003 bevoegd is voor 
materies die verband houden met discriminatie op grond van handicap. Concreet staat het 
Centrum in dit verband in voor het verstrekken van informatie en bewustmaking (de 
bevorderingsopdracht), het verstrekken van juridisch advies en de begeleiding van personen 
waarvan de rechten geschonden zijn (de beschermingsopdracht) en het verifiëren of de 
wetgeving, het gevoerde beleid en de nationale praktijken stroken met het Verdrag 
(toezichtsopdracht). 

Binnen de twee jaar na de ondertekening van het Verdrag dient een land bij het 'Comité van de 
Rechten van Personen met een Handicap' een uitgebreid verslag in te dienen, waarin de 
maatregelen worden beschreven die zijn genomen om de verplichtingen van het Verdrag na te 
komen  (artikel  35).  Daarna  moet  ten  minste  eenmaal  per  vier  jaar  een  vervolgverslag  worden  
uitgebracht. Op basis van die verslagen doet het Comité suggesties en aanbevelingen. Tot op 
heden heeft België één verslag ingediend, namelijk in juli 2011 (CRPD, 2013). In april 2014 heeft 
het Comité een reeks vragen geformuleerd, o.a. met betrekking tot de positie van gehandicapte 
vrouwen en buitenlandse jongeren (CRPD, 2014); België dient deze vragen te beantwoorden 
tegen eind juni. In het najaar van 2014 zal het verslag, samen met de Belgische antwoorden, door 
het Comité besproken worden. 

Het 'Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap', dat 
eveneens door België werd bekrachtigd, bepaalt nog dat het Comité ook bevoegd is voor het 
onderzoeken van klachten vanwege personen of groepen die beweren dat de bepalingen van het 
Verdrag geschonden werden (artikel 1). 

2.1.3. EU-regelgeving 

Ook in EU-verband is regelgeving van kracht met betrekking tot personen met een handicap. Zo 
bepaalt richtlijn 2000/78/EG in artikel 5 dat, om de gelijke behandeling van personen met een 
handicap te kunnen naleven, voorzien moet worden in redelijke aanpassingen. Afhankelijk van de 
behoeften moet een werkgever, eventueel ondersteund door het overheidsbeleid ter zake, aldus 
passende maatregelen nemen om hen in staat te stellen toegang te hebben tot arbeid, daarin 
vooruit te kunnen komen en opleidingen te genieten (EU, 2000). 

De Europa 2020-strategie, die beoogt de EU tegen 2020 om te vormen tot een slimme, duurzame 
en inclusieve economie, bevat geen specifieke bepalingen voor personen met een handicap. 
De - eerder algemene - doelstelling van een inclusieve groei wordt concreet geïllustreerd door de 
stelling dat meer vrouwen, jongeren, ouderen, laaggeschoolden en migranten aan het werk 
moeten; er is geen specifieke verwijzing naar personen met een arbeidsbeperking. 

  

                                                             
8 Dit is de nieuwe benaming, sinds 15 maart 2014, van het 'Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding'. 
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2.2. Bevoegdheidsverdeling in België 

In België zijn de beleidsbevoegdheden inzake personen met een handicap verspreid over het 
federale niveau en de gewesten en gemeenschappen. Het onderstaande schema geeft in grote 
lijnen aan op welke beleidsniveaus de arbeidsmarktgerelateerde domeinen worden uitgeoefend. 

 
 
Schema - Bevoegdheidsverdeling1 inzake personen met een handicap in België 
 

 

 
 

 

 
Bron: FOD Sociale Zekerheid (2013a). 
1 Inzake arbeidsmarktgerelateerde domeinen. 
 
 

Tevens dient nog vermeld te worden dat in het institutioneel akkoord voor de zesde 
staatshervorming (Di Rupo, 2011) geen overheveling is voorzien van belangrijke federale 
bevoegdheden die de arbeidsmarktparticipatie van personen met een handicap beïnvloeden, met 
uitzondering van de regionalisering van de doelgroepmaatregelen (cf. infra). 

 

2.3. Federale bevoegdheden 

Op federaal niveau is de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 goedgekeurd, waarin onder meer 
"handicap", "de huidige of toekomstige gezondheidstoestand" en "een fysieke of genetische 
eigenschap" expliciet als criteria zijn opgenomen op grond waarvan discriminatie verboden is 
(Belgisch Staatsblad, 2007b). Hierbij wordt zowel directe discriminatie, dit is een direct 
onderscheid tussen personen waardoor deze minder gunstig behandeld worden, als indirecte 
discriminatie, op grond van schijnbaar neutrale maatregelen die als effect hebben dat personen 
benadeeld worden, verboden (bron: website Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en 
bestrijding van discriminatie en racisme). 

Daarnaast situeren de federale arbeidsmarktgerelateerde bevoegdheden inzake personen met 
een arbeidsbeperking zich voornamelijk op de domeinen van sociale zekerheid, sociale bijstand, 
(para)fiscaliteit en preventie. De voornaamste elementen ervan worden hieronder besproken.  
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2.3.1. Sociale zekerheid 

Een handicap of chronisch gezondheidsprobleem kan diverse oorzaken hebben. In het 
socialezekerheidsrecht wordt een onderscheid gemaakt naargelang de oorzaak al dan niet 
verbonden is aan de beroepswerkzaamheden. Indien de oorzaak beroepsgerelateerd is, voor 
werknemers, is de regelgeving inzake arbeidsongevallen of beroepsziekten van kracht. Bij andere 
oorzaken gaat het om de (gewone) regeling inzake arbeidsongeschiktheid die, met uiteenlopende 
bepalingen, van kracht is voor werknemers en zelfstandigen. Aangezien telkens specifieke 
bepalingen gelden, worden de diverse regelingen kort afzonderlijk behandeld. De informatie is 
voornamelijk afkomstig uit Van Eeckhoutte (2013), en van de websites van het Rijksinstituut voor 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het 
Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). 

De in het kader van de socialezekerheidsregelingen voorziene uitkeringen worden aangepast aan 
de ontwikkeling van de levensduurte, via een automatische koppeling aan het verloop van de 
gezondheidsindex. De uitkeringen kunnen ook bovendien ook geherwaardeerd worden; dit 
gebeurde bv. op 1 september 2013 voor een aantal invaliditeitsuitkeringen. 

Het recht op uitkeringen stopt niet automatisch wanneer de betrokkene de wettelijke 
pensioenleeftijd bereikt; ter illustratie worden echter telkens enkel de begunstigden van ten 
hoogste 64 jaar vermeld, aangezien prioritair hun integratie in de arbeidsmarkt wordt beoogd. 

2.3.1.1. Arbeidsongeschiktheid 

Werknemers  die  alle  activiteit  onderbroken hebben als  gevolg  van letsels  of  stoornissen die  het  
vermogen tot verdienen, ten opzichte van een vergelijkbaar persoon (zelfde opleiding, zelfde 
beroepscategorie, enz.), verminderen tot één derde of minder, worden als arbeidsongeschikt 
beschouwd. Tijdens een eerste periode van zes maanden wordt dit verdienvermogen berekend 
op basis van het laatste beroep; nadien wordt rekening gehouden met alle beroepen die, volgens 
de beroepsopleiding, uitgeoefend zouden kunnen worden. Wanneer een medisch onderzoek9 
aangeeft dat de gezondheidstoestand van de betrokken werknemer verbeterd is en zijn 
verdienvermogen hierdoor boven 33 % uitkomt, stopt het recht op uitkeringen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'primaire arbeidsongeschiktheid', gedurende één 
jaar, en de 'invaliditeit', vanaf het tweede jaar van ongeschiktheid. 

Tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid wordt in principe een uitkering voorzien 
die 60 % beloopt van het (begrensde) gederfde loon10.  Er  zijn  ook  absolute  maximum-  en  
minimumbedragen van kracht. Sinds 1 september 2013 beloopt de uitkering maximaal € 78,96 
per dag11; de minimale uitkering lag toen, afhankelijk van het voorgaande loon, de leeftijd en de 
gezinssituatie, tussen € 31,44 en € 53,99. 

Tijdens de invaliditeitsperiode beloopt de uitkering 65 % van het (begrensde) gederfde loon als er 
personen ten laste zijn; zonder personen ten laste is dat percentage vastgelegd op 55 % (voor 
alleenstaanden) of 40 % (voor samenwonenden). Het maximale dagbedrag beliep op 
1 september 2013, afhankelijk van de gezinssituatie en van het tijdstip van aanvang van de 

                                                             
9 Een medisch onderzoek gebeurt onder meer indien de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een voorstel tot 

erkenning of verlenging van de invaliditeit heeft ingediend. Vervolgens gaan drie artsen na of de betrokkene (nog) 
arbeidsongeschikt is. 

10 Voor werkzoekenden is de uitkering gedurende zes maanden begrensd tot de werkloosheidsuitkering die ze 
normaal ontvangen zouden hebben; nadien is dezelfde regeling als voor arbeidsongeschikte werknemers van 
kracht. 

11 Het betreft dagbedragen in een zesdagenweek. 
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arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit, tussen € 35,55 en € 85,63. De minimale uitkering is 
dezelfde als tijdens de periode van primaire arbeidsongeschiktheid. 

Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid mag gewerkt worden, mits toestemming van de 
adviserend geneesheer. Daartoe moet gelden dat het werk geen gevaar inhoudt voor de 
gezondheidstoestand van de betrokkene en deze minstens 50 % ongeschikt blijft. Het 
beroepsinkomen uit dergelijke toegelaten arbeid kan deels gecumuleerd worden met de 
ongeschiktheidsuitkering, maar deze laatste wordt beperkt naarmate het beroepsinkomen 
oploopt. Een eerste schijf van € 15,6068 beroepsinkomsten per dag (bedragen op 1 december 
2012) wordt echter niet in aanmerking genomen, van de volgende twee schijven van € 9,3641 
wordt respectievelijk 20 en 50 % in rekening gebracht en van alle hogere inkomsten is dat 75 %. 

Ook voor arbeidsongeschikte zelfstandigen is een regeling uitgewerkt. Na een eerste maand 
zonder uitkeringen (de 'periode van primaire niet-vergoedbare arbeidsongeschiktheid') ontvangt 
de betrokkene gedurende elf maanden ('primaire vergoedbare arbeidsongeschiktheid') een 
uitkering die, op 1 september 2013, afhankelijk van de gezinssituatie tussen € 33,13 en € 53,99 
per dag beliep. Nadien (invaliditeit) hangt de precieze uitkering ook nog af van het feit of het 
bedrijf al dan niet stopgezet werd12;  het  minimale  en  maximale  bedrag  is  echter  hetzelfde  als  
tijdens de voorgaande periode. Om van een dergelijke uitkering inzake 'invaliditeit' te kunnen 
genieten, moet de persoon ongeschikt worden bevonden om, onder andere rekening houdend 
met zijn gezondheidstoestand en opleiding, om het even welke beroepsactiviteit te kunnen 
uitoefenen. 

Met de toestemming van de adviserend geneesheer kunnen ook zelfstandigen tijdens de 
arbeidsongeschiktheid werken; het kan zowel gaan om de geleidelijke herneming van de 
voorgaande zelfstandige activiteit als om ander werk. Gedurende de eerste zes maanden kan het 
beroepsinkomen gecumuleerd worden met de onderbrekingsuitkering, nadien wordt deze laatste 
met 10 % verminderd. 

Voor ambtenaren geldt een afzonderlijke regeling (bron: website FOD P&O). Federale statutaire 
ambtenaren krijgen per twaalf maanden dienstanciënniteit in principe 21 werkdagen 
ziekteverlof13. De niet-opgenomen dagen kunnen over de hele loopbaan opgespaard en gebruikt 
worden bij ziekte; tijdens deze periode hebben zij recht op hun normale wedde. Indien het 
'ziektekapitaal' opgebruikt is en men nog steeds afwezig is wegens ziekte, worden statutaire 
ambtenaren in 'disponibiliteit wegens ziekte' geplaatst. Zij hebben dan recht op een maandelijks 
wachtgeld dat 60 % van de laatste activiteitswedde beloopt; indien de ziekte erkend wordt als 
ernstig en langdurig, is het wachtgeld gelijk aan de laatste activiteitswedde. 

Na een ononderbroken afwezigheid van ten minste 30 dagen is de mogelijkheid voorzien dat 
statutaire  ambtenaren  deeltijds  (50,  60  of  80  %)  het  werk  hervatten  (dit  is  'werken  met  
verminderde prestaties om medische redenen'). Zo kan een 're-integratietraject na ziekte' worden 
toegestaan voor een periode van één maand (verlengbaar tot maximaal drie maanden) om het de 
betrokkene mogelijk te maken zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme. Indien 
de ambtenaar omwille van een langdurige medische ongeschiktheid niet voltijds kan werken, 
worden de prestaties gedurende maximaal twaalf maanden (meermaals verlengbaar met 
maximaal twaalf maanden) verminderd. In de beide gevallen ontvangt de betrokkene gedurende 

                                                             
12 De uitkering ligt iets hoger indien het bedrijf werd stopgezet, behalve indien het om een persoon met gezinslast 

gaat, waarvoor één uitkering is voorzien ongeacht of het bedrijf al dan niet werd stopgezet. 
13 Het toegekende aantal dagen ziekteverlof wordt verminderd met bepaalde niet-verrichte prestaties, zoals bij 

deeltijdwerk (bv. de vrijwillige vierdagenweek of de halftijdse vervroegde uittreding), loopbaanonderbreking, en 
afwezigheden wegens ziekte. Statutairen met minder dan 36 maanden anciënniteit hebben in elk geval recht op 
63 dagen ziekteverlof. 
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de eerste drie maanden 100 % van zijn wedde en vanaf de vierde maand de wedde voor de 
verrichte prestaties (50, 60 of 80 %) plus 60 % van de niet-verrichte prestaties14. 

Er zijn geen gegevens beschikbaar inzake het aantal ambtenaren met langdurig ziekteverlof. 

 

Gegevens van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) van de Universiteit Antwerpen geven aan in 
welke mate begunstigden van een invaliditeitsuitkering financiële prikkels ondervinden om 
(opnieuw) aan het werk te gaan15. De gebruikte methode wordt kort verduidelijkt in onderstaand 
kaderstuk. 

Inactiviteitsvallen berekend door het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) 

De financiële prikkel om een baan te zoeken en te aanvaarden is afhankelijk van een aantal 
parameters: de hoogte van de uitkering, de fiscale en parafiscale behandeling van de inkomens en 
het opduiken van directe en indirecte kosten als men aan het werk gaat. Gelet op het hoge aantal 
denkbare situaties is een exhaustieve analyse onmogelijk. Derhalve moeten een aantal 
hypotheses gemaakt worden, met name inzake de samenstelling van het gezin en de hoogte van 
het loon en de sociale uitkeringen. Op grond van de gekozen hypotheses worden verschillende 
gezinscategorieën beschouwd (typegevallen). Vervolgens wordt voor elk gedefinieerd gezinstype 
berekend in welke mate het beschikbaar inkomen verandert indien een persoon vanuit invaliditeit 
of sociale bijstand (terug) gaat werken aan het minimumloon. Het betreft de onmiddellijke 
inkomensverandering op korte termijn. Hoe kleiner het netto inkomensverschil tussen de twee 
bestudeerde situaties, hoe groter het risico van een financiële val. Aan het werk gaan, houdt 
overigens ook een aantal additionele kosten in, zoals voor vervoer. Daarom wordt, zoals in HRW 
(2005), van een financiële val gesproken indien het beschikbaar inkomen met minder dan 15 % 
stijgt. De vastlegging van een dergelijke drempel is noodzakelijk om de resultaten te kunnen 
interpreteren, ook al is die grens arbitrair en verschilt deze waarschijnlijk volgens het inkomen en 
van persoon tot persoon. 

De simulaties van typegevallen berusten op een aantal hypothesen waarmee bij de interpretatie 
van de resultaten rekening moet worden gehouden. Deze hypothesen houden verband met de 
gezinssituatie, de kinderen, de hoogte van het loon, de arbeidsregimes en van de uitkeringen: 

 Gezinstypes: 
 Alleenstaande, eenoudergezin, eenverdienerskoppel met of zonder kinderen ten 

laste en tweeverdienerskoppel met of zonder kinderen ten laste. 

 Kinderen: 
 In gezinnen met kinderen wordt uitgegaan van twee kinderen, één van 6 jaar en 

één van 2 jaar. In gezinnen waar beide ouders werken wordt voor het tweejarige 
kind ook de kinderopvangkost en de fiscale aftrek mee in rekening genomen. 

 Uitkeringen: 
 Voor een persoon in de invaliditeitsregeling wordt zowel de minimum- als de 

maximumuitkering beschouwd. Voor een persoon die een 
integratietegemoetkoming ontvangt, wordt zowel categorie 2 als categorie 5 
bekeken. 

                                                             
14 De betrokken statutaire ambtenaar ontvangt aldus, naargelang hij de activiteit herneemt aan 50, 60 of 80 %, 

respectievelijk 80, 84 en 92 % van de betreffende voltijdse wedde. 
15 Ook andere studies beschrijven de aan invaliditeit verbonden vallen, zie bv. Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2013). 
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 Loon: De persoon die voltijds (terug) aan het werk gaat, ontvangt het GGMMI (het 
gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen) voor 21-jarigen zonder 
anciënniteit. Er wordt rekening gehouden met de eindejaarspremie en het 
vakantiegeld. Bij deeltijdwerk wordt het loon verminderd in functie van de 
werktijd. Voor gezinnen met een werkende partner (tweeverdieners) wordt 
verondersteld dat deze laatste voltijds werkt en een loon krijgt dat 130 % beloopt 
van het minimumloon. 

 Arbeidsregimes: 
 100  %:  de  betrokkene  gaat  voltijds  aan  de  slag,  met  verlies  van  de  

invaliditeitsuitkering; 
 100 % met uitkering: de betrokkene gaat voltijds aan het werk, met een 

invaliditeitsuitkering (bij een eerste tewerkstelling in een beschutte werkplaats); 
 50 %: de betrokkene gaat halftijds aan de slag, met behoud van een deel van de 

invaliditeitsuitkering; 
 33 %: de betrokkene gaat voor 33 % aan het werk, met behoud van een deel van 

de invaliditeitsuitkering. 

De berekeningen van het CSB gebeurden aan de hand van MOTYFF (MOdelling Typical Families in 
Flanders), een simulatie-instrument voor het berekenen van het netto-beschikbaar inkomen van 
specifieke gezinnen of individuen (http://www.flemosi.be/easycms/MOTYFF). De vermelde 
gegevens hebben betrekking op de situatie in 2012. Een uitgebreide beschrijving van de bekomen 
resultaten is te vinden in Hufkens en Van Mechelen (2014).  

 

Bij de overgang van de minimuminvaliditeitsuitkering naar werk tegen het minimumloon komen 
weinig financiële vallen voor. Maar in een eenoudergezin, bij voltijdse tewerkstelling, en in een 
tweeverdienersgezin met kinderen ten laste, ongeacht of het voltijd- of deeltijdwerk betreft, valt 
de stijging van het netto-inkomen lager uit dan 15 %.  

Vanuit de maximumuitkering, daarentegen, is het merendeel van de onderzochte transities naar 
werk financieel niet of onvoldoende lonend. Het opnemen van een voltijdse baan (zonder behoud 
van de uitkering) houdt voor alle gehanteerde gezinstypes zelfs een financieel verlies in. Enkel 
voor alleenstaanden en eenverdienerskoppels zonder kinderen, bij een overgang naar 
deeltijdwerk of naar voltijdwerk indien de uitkering behouden blijft, komt geen financiële val 
voor.  
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Tabel 10 - Relatieve verandering van het netto-inkomen bij de overgang van invaliditeit naar werk1 
(in %, in 2012) 
 

 Tewerkstelling aan 
 100 % 100 % met 

uitkering 
50 % 33 % 

Vanuit minimumuitkering     
Alleenstaande 25 41 39 32 
Eenoudergezin 5 14 22 19 
Eenverdienerskoppel zonder kinderen 22 44 40 35 
Eenverdienerskoppel met kinderen 17 35 32 24 
Tweeverdienerskoppel zonder kinderen 17 21 19 17 
Tweeverdienerskoppel met kinderen 9 12 14 12 
     
Vanuit maximumuitkering     
Alleenstaande -10 27 21 16 
Eenoudergezin -18 8 5 2 
Eenverdienerskoppel zonder kinderen -14 24 21 17 
Eenverdienerskoppel met kinderen -10 15 12 8 
Tweeverdienerskoppel zonder kinderen -8 13 11 9 
Tweeverdienerskoppel met kinderen -12 5 3 2 
     

 

 
Bron: CSB. 
1 De gebruikte methodologie is beschreven in bovenstaand kaderstuk. Transities waarbij het netto-inkomen met 

minder dan 15 % toeneemt, worden met grijze achtergrond aangeduid. 
 
 

 

2.3.1.2. Arbeidsongevallen en beroepsziekten 

De regelgeving definieert een arbeidsongeval als een plotse gebeurtenis die een werknemer 
overkomt tijdens het werk, of op weg naar of van het werk en een letsel veroorzaakt. 
Beroepsziekten zijn ziekten die voorkomen op een bij Koninklijk Besluit16 vastgestelde limitatieve 
lijst of op een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg zijn van de arbeidsprestaties. De 
getroffen werknemer moet tijdens de beroepsuitoefening blootgesteld geweest zijn aan de 
schadelijke invloed en, voor de niet bij K.B. opgenomen ziekten (het zogenaamde "open 
systeem"), moet de betrokkene het oorzakelijk verband kunnen bewijzen tussen de ziekte en de 
blootstelling aan het beroepsrisico. 

Indien een arbeidsongeval of een beroepsziekte arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft17, wordt 
een onderscheid gemaakt naargelang de ongeschiktheid tijdelijk dan wel blijvend is, en de 
uitkering is ook afhankelijk van de mate van ongeschiktheid. Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
geeft aanleiding tot een vergoeding ten belope van 90 % van het (begrensde) vroegere loon of die 
het gederfde loonverlies compenseert (respectievelijk bij volledige of gedeeltelijke 
ongeschiktheid). 

Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid is een uitkering voorzien die wordt berekend in functie 
van het (begrensde) vroegere loon en van de graad van arbeidsongeschiktheid. Zo is de 
vergoeding bij een volledige blijvende ongeschiktheid, waardoor het slachtoffer niet meer kan 
werken, gelijk aan het (begrensde) vroegere loon. De uitkering ligt lager naarmate het percentage 
ongeschiktheid kleiner is. Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval zijn, 
                                                             
16 De lijst werd de laatste keer aangepast door middel van het Koninklijk Besluit van 22 januari 2013 (Belgisch 

Staatsblad, 2013a). 
17 De afzonderlijke regeling bij een dodelijk arbeidsongeval wordt hier niet behandeld. 
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afhankelijk van de graad ervan, minimumuitkeringen voorzien die, per procentpunt 
ongeschiktheid, oplopen van € 84,25 (minder dan 10 % ongeschikt) tot € 207,52 (meer dan 65 % 
ongeschikt) op jaarbasis. 

Federale statutaire ambtenaren die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte behouden zonder tijdsbeperking hun volledige wedde (bron: website FOD P&O). 

 

2.3.2. Sociale bijstand 

Naast de regelingen in het kader van de sociale zekerheid, zijn ook binnen de regelgeving inzake 
sociale bijstand (of maatschappelijke dienstverlening), die niet via sociale bijdragen worden 
gefinancierd, uitkeringen aan gehandicapte personen voorzien. Het gaat meer bepaald om de 
integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming18, die kunnen worden 
toegekend aan personen die ten minste 21 en ten hoogste 64 jaar oud zijn19. Ook deze 
uitkeringen zijn gekoppeld aan het verloop van de gezondheidsindex. Als bronnen werden Van 
Eeckhoutte (2013) en FOD Sociale Zekerheid (2013b) gebruikt. 

Een inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend indien het verdienvermogen als 
gevolg van de lichamelijke of psychische situatie een derde of minder beloopt van wat een gezond 
persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. De uitkering is afhankelijk van de 
gezinssituatie van de betrokkene (die wordt ondergebracht in één van de drie mogelijke 
categorieën20) en beloopt sinds 1 september 2013 tussen € 6 542,20 en € 13 084,40 per jaar.  

De integratietegemoetkoming wordt uitgekeerd aan personen die een gebrek aan of een 
vermindering van zelfredzaamheid kennen. Aan de hand van een medisch-sociale schaal wordt de 
zelfredzaamheid ingeschat op zes domeinen21, waarbij voor elk van de domeinen punten worden 
gegeven, gaande van 0 (geen moeilijkheden) tot 3 (onmogelijk zonder hulp van anderen). Vanaf 
7 punten (op een maximum van 18) krijgt de betrokken persoon een integratietegemoetkoming 
en er zijn, in functie van het aantal punten, vijf mogelijke categorieën voorzien22. Sinds 
1 december 2012 beloopt de uitkering tussen € 1 148,76 (voor categorie 1) en € 10 337,70 (voor 
categorie 5) per jaar. 

De twee tegemoetkomingen worden toegekend in functie van een onderzoek naar het 
gezinsinkomen, waarbij vrijstellingen voor (een deel van) bepaalde inkomens worden gehanteerd. 
Zo gelden in beide gevallen vrijstellingen voor een gedeelte van het arbeidsinkomen dat de 
persoon met een handicap verdient: bij de inkomensvervangende uitkering gaat het om de helft 
van de inkomensschijf tot € 4 686,56 en een kwart van de volgende schijf tot € 7 029,83 ; bij  de 
integratietegemoetkoming om een volledige vrijstelling tot een arbeidsinkomen van € 21 579,27 
en daarboven ten belope van de helft (bedragen op 1 december 2012). 

                                                             
18 De derde regeling binnen de socialebijstandsregeling inzake 'hulp aan gehandicapten' betreft de 'tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden'. Aangezien deze enkel wordt toegekend aan 65-plussers, valt ze buiten het onderwerp van 
dit verslag. 

19 Het recht op de beide uitkeringen blijft echter bestaan na de leeftijd van 65 jaar voor zover het zonder onderbreking 
betaalbaar blijft. 

20 Categorie C omvat de personen die een huishouden vormen (dit is, men leeft samen met een persoon die geen 
bloed- of aanverwant is in de 1ste, 2de of 3de graad, of men heeft minstens één kind ten laste), categorie B omvat de 
personen die alleen wonen, of niet tot categorie C behoren en gedurende minstens drie maanden dag en nacht 
opgenomen zijn in een instelling, en categorie A omvat de overige personen. 

21 Het gaat dan om de mogelijkheid om zich te verplaatsen, voedsel te kunnen bereiden en nuttigen, zich zelf te 
kunnen verzorgen en aankleden, de woning te kunnen onderhouden en huishoudelijke activiteiten te kunnen 
verrichten, gevaar te kunnen inschatten en vermijden en contacten te kunnen onderhouden met andere personen. 

22 Personen met een handicap worden, bij 7 of 8 punten, ingeschaald in categorie 1, bij 9 tot 11 punten in categorie 2, 
bij 12 tot 14 punten in categorie 3, bij 15 of 16 punten in categorie 4, en bij 17 of 18 punten in categorie 5. 



90. 

Naast voor begunstigden van een invaliditeitsuitkering (cf. supra), berekende het CSB ook voor 
personen die een inkomensvervangende en/of een integratietegemoetkoming ontvangen of er 
sprake is van financiële vallen indien zij aan het werk gaan. 

Bij een dergelijke overgang komen weinig financiële vallen voor. Indien de betrokkene een 
inkomensvervangende tegemoetkoming krijgt, worden, zowel bij het opnemen van een voltijd- als 
van een deeltijdbaan, aanzienlijke inkomensstijgingen vastgesteld. Enkel in een 
tweeverdienersgezin met kinderen waarin de betreffende persoon met een arbeidsbeperking 
deeltijds aan de slag gaat, is de financiële winst onvoldoende groot. 

Eenzelfde situatie wordt vastgesteld indien de betrokken persoon naast de inkomensvervangende 
tegemoetkoming ook een integratietegemoetkoming van categorie 2 ontvangt. Logischerwijs zijn 
de vastgestelde inkomensverhogingen iets kleiner, maar ook deze blijven aanzienlijk. En enkel bij 
de opname van een 33 %-baan bij een tweeverdienerskoppel met kinderen is de inkomenswinst 
niet voldoende om een val te vermijden. 

De overgang naar werk van een persoon met een zeer geringe zelfredzaamheid, die naast de 
inkomensvervangende tegemoetkoming ook een integratietegemoetkoming van categorie 5 
krijgt, is financieel iets problematischer bij de opname van een kleine deeltijdbaan (33 %), met 
opgetekende financiële vallen bij vier van de zes gezinstypes. En ook bij een halftijdse baan is er 
een onvoldoende grote inkomenswinst indien het een tweeverdienerskoppel met kinderen 
betreft. De overige transities leveren echter nog steeds aanzienlijke financiële winst op. 

 
Tabel 11 - Relatieve verandering van het netto-inkomen bij de overgang van sociale bijstand naar werk1 
(in %, in 2012) 
 

 Tewerkstelling aan 
 100 % 50 % 33 % 
Vanuit inkomensvervangende tegemoetkoming    
Alleenstaande 66 43 38 
Eenoudergezin 18 22 18 
Eenverdienerskoppel zonder kinderen 53 37 30 
Eenverdienerskoppel met kinderen 36 23 19 
Tweeverdienerskoppel zonder kinderen 58 29 20 
Tweeverdienerskoppel met kinderen 31 13 6 
    
Vanuit inkomensvervangende tegemoetkoming en 
integratietegemoetkoming (cat. 2) 

   

Alleenstaande 55 38 31 
Eenoudergezin 31 21 18 
Eenverdienerskoppel zonder kinderen 45 30 25 
Eenverdienerskoppel met kinderen 35 22 19 
Tweeverdienerskoppel zonder kinderen 51 27 18 
Tweeverdienerskoppel met kinderen 30 15 10 
    
Vanuit inkomensvervangende tegemoetkoming en 
integratietegemoetkoming (cat. 5) 

   

Alleenstaande 38 26 21 
Eenoudergezin 24 17 14 
Eenverdienerskoppel zonder kinderen 33 22 18 
Eenverdienerskoppel met kinderen 27 17 15 
Tweeverdienerskoppel zonder kinderen 41 21 15 
Tweeverdienerskoppel met kinderen 26 13 8 
    

 

 
Bron: CSB. 
1 De gebruikte methodologie is beschreven in bovenstaand kaderstuk. Transities waarbij het netto-inkomen met 

minder dan 15 % toeneemt, worden met grijze achtergrond aangeduid. 
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2.3.3. Fiscaliteit en parafiscaliteit 

Bij de berekening van de verschuldigde personenbelasting is een specifieke regeling voorzien voor 
belastingplichtigen met een zware handicap, indien die werd vastgesteld vóór de leeftijd van 
65 jaar (FOD Financiën, 2013a). Het gaat meer bepaald om de personen die: 

- ofwel omwille van hun lichamelijke of geestelijke toestand een verdienvermogen hebben van 
één derde of minder van een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt; 

- ofwel een volledig gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid kennen van ten 
minste 9 punten (cf. de hierboven beschreven regelgeving inzake de 
integratietegemoetkoming); 

-  ofwel  ten  gevolge  van  een  administratieve  of  gerechtelijke  beslissing  voor  ten  minste  66  %  
blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn verklaard. 

 
Voor deze personen wordt de eerste schijf van het inkomen, die vrijgesteld is van belasting, 
verhoogd. Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten van 2012) gaat het om een vermeerdering met 
€ 1 440. 

 

Wat de parafiscaliteit betreft, genieten beschutte werkplaatsen in het kader van de structurele 
vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van een hogere 
lagelonencomponent. Hiervoor komen alle werknemers met een refertekwartaalloon lager dan 
€ 7 225 in aanmerking, terwijl dat algemeen slechts het geval is tot een loon van €5 900. 

 

In het kader van de doelgroepmaatregelen zijn ook een aantal regelingen van kracht voor 
personen met een handicap, die in dit verband gedefinieerd worden als de personen die zijn 
ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het Agence 
wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH), PHARE (Personne Handicapée 
Autonomie Recherchée, voor Franstalig Brussel) of de Dienststelle der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge. 

Zo gelden in het kader van de 'Doelgroepvermindering jonge werknemers' speciale regelingen bij 
de indienstneming, door middel van een startbaanovereenkomst, van jonge personen met een 
handicap (bron: Administratieve instructies RSZ, op de RSZ-website). Deze maatregelen gelden tot 
de leeftijd van 26 jaar; de vermelde bedragen gelden indien het gaat om een voltijdse betrekking 
gedurende een volledig kwartaal. De regeling verschilt voor de twee beoogde doelgroepen: 

Indien de betrokkenen laaggeschoold zijn - wat inhoudt dat ze niet beschikken over een 
diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs -, kunnen ze genieten van de 
doelgroepvermindering voor erg laaggeschoolden. Deze houdt in dat de werkgeversbijdragen 
voor de sociale zekerheid gedurende twaalf kwartalen met € 1.500 per kwartaal worden 
verminderd en vervolgens nog gedurende vier kwartalen met € 400 per kwartaal. Tot eind 
2012 kon deze maatregel gecombineerd worden met een degressieve 
doelgroepvermindering voor plus 18- tot min 30-jarigen23. 

                                                             
23 Deze degressieve vermindering voor plus 18- tot min 30-jarigen kon overigens niet alleen gecombineerd worden 

met de 'erg laaggeschoolden'- maar ook met de 'laaggeschoolden'-component van de 'Doelgroepvermindering 
jonge werknemers'. 
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Voor middengeschoolden - die ten hoogste een diploma of getuigschrift van het hoger 
secundair onderwijs bezitten -, is sinds begin 2013 een specifieke vermindering van de 
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voorzien van € 1 000 gedurende vier 
kwartalen en van € 400 gedurende de daaropvolgende acht kwartalen. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, geldt daarbij in principe dat ze gedurende een bepaalde periode 
werkzoekend moeten zijn geweest24;  dit  bijkomend  criterium  geldt  echter  niet  voor  
personen met een handicap.  

 

 
Tabel 12 - Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers met een handicap 
(aantal voltijdequivalenten, jaargemiddelden, tenzij anders vermeld) 
 

 2012 20131 
   
Totaal 40,5 39,2 
 Vermindering voor erg laaggeschoolden 38,8 39,0 
 Vermindering voor (erg) laaggeschoolden plus de degressieve 
  vermindering voor plus 18- tot min 30-jarigen 

1,7 - 

 Vermindering voor middengeschoolden - 0,2 
   

 

 
Bron: RSZ. 
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen. 
 
 

De betreffende maatregelen hebben in de praktijk betrekking op slechts ongeveer 40 jonge 
personen met een arbeidsbeperking (uitgedrukt in voltijdequivalenten). Het gaat bijna uitsluitend 
om de vermindering voor laaggeschoolde jonge werknemers met een handicap; de nieuwe 
maatregel voor middengeschoolden werd in 2013 (nog) maar zeer zelden gebruikt. 

Ook de regeling inzake het 'Activa-plan' omvat een specifiek luik voor werkzoekenden die 
verminderd arbeidsgeschikt25 zijn. Zij ontvangen gedurende 36 maanden een werkuitkering van 
€ 500, die door de betrokken werkgever in mindering gebracht kan worden van het te betalen 
nettoloon. In dit verband is geen recht voorzien op een vermindering van de 
werkgeversbijdragen. 

Ten slotte is in het kader van de 'Activa Start'-regeling, die per persoon één maal kan worden 
aangewend, onder meer een werkuitkering van kracht voor laaggeschoolde personen met een 
handicap die minder dan 26 jaar oud zijn en ingeschreven als werkzoekende. Zij kunnen 
gedurende zes maanden genieten van een maandelijkse werkuitkering van € 350, die door de 
werkgever van het nettoloon kan worden afgetrokken. Bijkomende voorwaarden zijn dat de 
jongere niet meer leerplichtig is, in dienst wordt genomen met een voltijdse arbeidsovereenkomst 
en gedurende het voorgaande jaar niet was tewerkgesteld met een geactiveerde uitkering. 

Over het aantal begunstigden van de 'Activa'-regelingen zijn enkel totaalcijfers beschikbaar; de 
opsplitsing gehandicapt/niet-gehandicapt kan derhalve niet gemaakt worden. 

                                                             
24 Meer bepaald moeten ze gedurende minstens 156 dagen gerekend in een zesdagenstelsel tijdens de maand van 

indienstneming en de negen daaraan voorafgaande kalendermaanden werkzoekend zijn geweest. 
25 Het betreft onder meer om de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een definitieve arbeidsongeschiktheid 

van ten minste 33 %, of de niet werkende werkzoekenden die recht hebben op een inkomensvervangende of 
integratietegemoetkoming of als doelgroepwerknemer tewerkgesteld waren bij een beschutte of een sociale 
werkplaats. 



93. 

Overigens dient nog vermeld te worden dat het institutioneel akkoord voor de zesde 
staatshervorming bepaalt dat de RSZ-kortingen voor doelgroepen en de activering van de 
werkloosheidsuitkeringen geregionaliseerd worden (Di Rupo, 2011).  

 

2.3.4. Preventie 

Ook de preventie van arbeidsongeschiktheid is een federale bevoegdheid (bron: website FOD 
WASO).  Dit  wordt  geregeld  in  de  wet  van  4  augustus  1996  betreffende  het  welzijn  van  de  
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, in het bijzonder het 
koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 
(Belgisch Staatsblad, 1996 en 2003). Een van de belangrijke doelstellingen van het 
gezondheidstoezicht op de werknemers houdt in dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de 
tewerkstellingskansen moet bevorderen voor iedereen, met name door aan de werkgever 
aangepaste  werkmethodes  voor  te  stellen,  aanpassingen  van  de  werkpost  voor  te  stellen  en  te  
zoeken naar aangepast werk, ook voor werknemers met een beperkte arbeidsgeschiktheid. 

Elke werkgever moet een beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk uitbouwen. Dit beleid heeft tot doel arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen en 
te trachten het werk aan te passen aan de mens. Hiertoe moet elke werkgever een risicoanalyse 
voeren in zijn onderneming en preventiemaatregelen bepalen op grond van de aard van de 
verrichte activiteiten, het aantal werknemers en hun specifiek risicoprofiel. 

Deze preventiemaatregelen worden genomen op het niveau van de organisatie als geheel, van de 
werkposten of functies en van de individuele werknemer. In eerste instantie is het belangrijk om 
primaire preventiemaatregelen te nemen om risico’s te voorkomen (bv. voorkomen dat mensen 
ziek worden door zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren). Lukt dit niet, dan 
wordt gesproken over secundaire preventie, waarbij de schadelijke effecten zoveel mogelijk 
uitgeschakeld moeten worden (bv. het uitvoeren van periodieke gezondheidsbeoordelingen om 
eventuele ziektes verbonden aan het werk zo vroeg mogelijk op te sporen). Onder tertiaire 
preventie, ten slotte, worden de maatregelen verstaan die tot doel hebben de schade te 
beperken (bv. werknemers na een langdurige ziekte terug inschakelen op het werk). 

De werkgever dient voor het voeren van zijn preventiebeleid in de onderneming te beschikken 
over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Binnen deze dienst moet 
steeds een preventieadviseur aanwezig zijn. Wanneer deze interne dienst niet zelf alle 
opdrachten kan vervullen, kan de werkgever bijkomend een beroep doen op een externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk. 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, verbonden aan de interne of de externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk, speelt een cruciale rol bij het aan het werk houden of de 
wedertewerkstelling van werknemers na langdurige ziekte. Hij voert verplichte voorafgaande en 
periodieke gezondheidsbeoordelingen uit voor de werknemers die een functie uitoefenen die de 
veiligheid van andere werknemers in gevaar kan brengen, een functie met verhoogde 
waakzaamheid uitvoeren, blootgesteld zijn aan een welbepaald risico (bv. biologische, fysische en 
chemische agentia) of rechtstreeks in contact komen met voedingswaren, en beslist of de 
werknemer al dan niet medisch geschikt is voor het uitoefenen van de betrokken functie. Hierbij 
is het mogelijk dat een werknemer tijdelijk ongeschikt wordt verklaard en er aanbevelingen 
worden geformuleerd voor de werkgever om het werk aan te passen of ander werk te geven. 

Werknemers kunnen zelf steeds de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer raadplegen wanneer ze 
gezondheidsklachten hebben waarvan ze vermoeden dat deze verband houden met het werk 
(spontane raadpleging). 
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Werknemers die een risicofunctie uitoefenen, moeten na vier weken arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte of ongeval bij werkhervatting aan een onderzoek worden onderworpen door de 
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, die dan zal nagaan of de werknemer nog steeds geschikt is 
voor het werk dat hij voor zijn ziekte uitvoerde. 

Ook tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid kan de werknemer vragen om een bezoek bij 
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, voorafgaand aan de werkhervatting, met als bedoeling 
na  te  gaan  of,  en  zo  ja  hoe,  de  werkpost  kan  worden  aangepast  opdat  de  werknemer  bij  zijn  
terugkeer het (eventueel aangepaste) werk onmiddellijk opnieuw kan uitvoeren. De 
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan, met toestemming van de werknemer, overleg plegen 
met de behandelende arts of met de adviserend geneesheer over de 
wedertewerkstellingsmogelijkheden. Op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling worden 
indien nodig aanbevelingen gedaan betreffende de aanpassing van het werk. 

Indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer tot de vaststelling komt dat de werknemer het 
met  zijn  werkgever  overeengekomen  werk  definitief  niet  meer  kan  uitvoeren,  moet  hij  de  
werknemer, na onderling overleg over de mogelijkheden voor ander werk, definitief ongeschikt 
verklaren voor zijn huidige functie. Opnieuw kunnen aanbevelingen verleend worden in verband 
met het uitvoeren van ander werk.  

Indien een werknemer definitief ongeschikt wordt verklaard door zijn behandelende geneesheer, 
voorziet de welzijnsreglementering de mogelijkheid voor de werknemer om zijn re-integratie in de 
onderneming te vragen. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zal dan nagaan of de 
werknemer geschikt is voor het uitoefenen van die of een andere functie in de onderneming. 

De beslissing inzake arbeidsgeschiktheid is in de regel een advies. Indien het gaat om een 
veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een blootstelling aan ioniserende 
straling of in het geval van een beoordeling van een werkneemster die zwanger is of borstvoeding 
geeft, is de beslissing evenwel bindend voor de werkgever. 

De welzijnsreglementering bevat een uitdrukkelijke verplichting voor de werkgever om een 
werknemer die (na afloop van de beroepsprocedure of na het verstrijken van de termijn om 
beroep  in  te  stellen  tegen  deze  beslissing)  definitief  ongeschikt  is  verklaard,  aan  het  werk  te  
houden overeenkomstig de aanbevelingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Dit moet 
gebeuren door de werknemer ander werk te geven, tenzij wanneer dat noch technisch noch 
objectief mogelijk is of wanneer dat om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist. 
Er bestaat binnen de rechtspraak en de rechtsleer evenwel onduidelijkheid over de draagwijdte 
van deze wedertewerkstellingsplicht. Recent tekent zich een tendens af waarbij een definitieve 
arbeidsongeschiktheid beschouwd moet worden als een handicap. In dat geval moet de 
werkgever redelijke aanpassingen doorvoeren zodat de werknemer verder kan worden 
tewerkgesteld. Wanneer de werkgever nalaat dit te doen, kan er sprake zijn van discriminatie. 
Deze verplichting vervalt slechts ingeval deze aanpassingen voor de werkgever een onevenredige 
belasting zouden inhouden. Dit is een feitenkwestie en het is uiteindelijk aan de rechter om te 
oordelen of de door de werkgever ingeroepen redenen om zich aan deze verplichting te 
onttrekken, pertinent zijn. 

 

2.3.5. Overige 

Ten slotte zijn nog een aantal andere maatregelen van kracht ten voordele van personen met een 
handicap. Zo werd in 2007 bepaald dat het in voltijdequivalenten uitgedrukte personeelsbestand 
van de federale overheidsdiensten voor 3 % uit personen met een handicap moet bestaan 
(Belgisch Staatsblad, 2007a). De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met 
een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) brengt hierover jaarlijks verslag uit. In 2013 
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vertegenwoordigden de personen met een handicap gemiddeld 1,57 % van het 
overheidspersoneel; het quotum van 3 % werd bereikt in 10 van de 58 betrokken federale 
organisaties (BCAPH, 2014). 

En in 2011 nam de federale regering het 'Back to work'-plan aan, dat de vrijwillige en begeleide 
re-integratie van uitkeringstrekkers beoogt te bevorderen, zonder hun sociale rechten of 
gezondheidstoestand in gevaar te brengen. In dat verband worden trajecten op maat uitgewerkt 
en is herscholing voorzien. Tevens is het systeem van deeltijdse werkhervatting versoepeld: 
arbeidsongeschikten met een verminderd verdienvermogen van ten minste 50 % kunnen deeltijds 
opnieuw aan de slag met behoud van hun statuur en een deel van hun uitkering (Steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2013). 

Vervolgens kan ook de werkloosheidsverzekering worden vermeld, die - zoals vermeld in 
hoofdstuk 1 - in 2013 instond voor uitkeringen aan bijna 25 000 personen met een verminderde 
arbeidsgeschiktheid. In deze regelgeving zijn overigens een aantal uitzonderingen opgenomen 
voor deze groep. 

Zo blijft de hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012, waarbij een 
grotere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen werd ingevoerd, zonder gevolgen voor de 
werkzoekenden die, volgens de door de RVA aangestelde geneesheer, een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % hebben. Bovendien blijft de uitkering blijvend 
gefixeerd in de tweede vergoedingsperiode vanaf het tijdstip waarop deze vermindering ten 
belope van 33 % wordt vastgesteld, zodat personen met een handicap niet terugvallen op 
forfaitaire werkloosheidsuitkeringen (bron: RVA, 2013 en RVA-website). 

En in november 2012 werd de procedure voor activering van het zoekgedrag naar werk uitgebreid 
naar de rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen die voor minstens 33 % blijvend of tijdelijk 
arbeidsongeschikt zijn. 

Ten slotte kan nog vermeld worden dat de federale regering begin 2014 beslist heeft dat de 
periode gedurende dewelke een werkzoekende met een definitieve arbeidsongeschiktheid van 
ten minste 33 % recht heeft op inschakelingsuitkeringen, na de normaal voorziene periode van 
maximaal drie jaar met twee jaar verlengd kan worden, op voorwaarde dat de betrokkene positief 
meewerkt in een door de bevoegde regionale dienst voor arbeidsbemiddeling uitgewerkt 
specifiek begeleidingstraject (Belgisch Staatsblad, 2014). 

 

2.4. Gemeenschaps- en gewestmateries 

Met betrekking tot de participatie van personen met een handicap of een chronisch 
gezondheidsprobleem aan de arbeidsmarkt hebben de voornaamste gemeenschaps- en 
gewestbevoegdheden betrekking op onderwijs, werkgelegenheid en opleiding. 

2.4.1. Onderwijs 

In België zijn de bevoegdheden inzake onderwijs en opleiding toegewezen aan de 
gemeenschappen. Aangezien zij elk een eigen beleid ter zake kunnen uitwerken, worden de drie 
gemeenschappen afzonderlijk besproken. 
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2.4.1.1. De Vlaamse Gemeenschap 

In Vlaanderen werden afzonderlijke scholen opgericht voor kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar 
die speciale hulp nodig hebben door een handicap of door leer- of opvoedingsmoeilijkheden; zij 
volgen 'buitengewoon' onderwijs (bron: website onderwijs Vlaanderen). 

Het buitengewoon basisonderwijs is, naargelang de handicap of moeilijkheid van de kinderen, 
ingedeeld in acht types. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen licht mentale handicap 
(type 1), matig of ernstig mentale handicap (type 2), ernstige emotionele of gedragsproblemen 
(type 3), lichamelijke handicap (type 4), kinderen in een ziekenhuis of preventorium (type 5), 
visuele handicap (type 6), auditieve handicap (type 7) en ernstige leerstoornissen (type 8). Voor 
de types 1 en 8 bestaat er geen afzonderlijk kleuteronderwijs. 

Het buitengewoon secundair onderwijs, vanaf de leeftijd van 13 jaar, is opgedeeld in zeven types 
en vier opleidingsvormen. De indeling in types is verbonden aan de handicap of moeilijkheid van 
de jongere; het gaat om dezelfde types als in het buitengewoon basisonderwijs, met uitzondering 
van type 8, dat niet voorzien is in het secundair onderwijs. De opleidingsvormen zijn telkens van 
toepassing op vijf van de zeven types en streven een bepaalde doelstelling na, die verband houdt 
met de latere mogelijkheden tot arbeidsmarktdeelname: 

- sociale aanpassing: sociale vorming die de integratie in een beschermd leefmilieu beoogt, voor 
types 2, 3, 4, 6 en 7; 

- sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking: algemene en sociale vorming en arbeidstraining 
die integratie in een beschermd leef- en werkmilieu beoogt, voor de types 2, 3, 4, 6 en 7; 

- beroepsonderwijs: sociale en beroepsvorming die integratie in een gewoon leef- en werkmilieu 
beoogt, met keuze tussen verschillende opleidingen, voor de types 1, 3, 4, 6 en 7; 

- algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs: voorbereiding op het hoger onderwijs en 
de integratie in het actieve leven, met een keuze tussen verschillende studierichtingen zoals in 
het voltijds gewoon secundair onderwijs, voor de types 3, 4, 5, 6 en 7. 

 
De Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) staan in voor het afleveren van een 
inschrijvingsverslag, dat recht geeft op inschrijving in het buitengewoon of in het gewoon 
onderwijs  (CRPD,  2013).  Een  school  voor  gewoon  onderwijs  kan  een  leerling  met  een  
inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs weigeren in te schrijven indien ze oordeelt 
dat ze niet geschikt is om de betreffende jongere op te vangen. Deze weigering moet gemotiveerd 
worden en er moet overleg zijn met de jongere, de ouders en het CLB. 

Tijdens het schooljaar 2012-2013 volgden in Vlaanderen in totaal 12 305 leerlingen geïntegreerd 
onderwijs; in 1996-1997 waren dat er nog maar iets meer dan 1 000. Het betreft voornamelijk de 
integratie in het secundair en het lager onderwijs (respectievelijk 5 235 en 4 905 leerlingen), maar 
het ging ook om 1 620 kleuters en 545 studenten in het hoger onderwijs. De meest betrokken 
onderwijstypes zijn 'type 7' (auditieve handicap) en 'type 4' (lichamelijke handicap), met 
respectievelijk bijna 7 400 en 3 900 leerlingen. 

Op 12 maart 2014 keurde het Vlaams Parlement het 'Decreet betreffende maatregelen voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften' goed, dat op 1 september 2015 in werking zal 
treden (Vlaams Parlement, 2014a). Het decreet beoogt, in lijn met de bepalingen van het 
Europees Sociaal Handvest en het VN-Verdrag, het onderwijs voor leerlingen met specifieke 
onderwijsnoden meer inclusief te maken: een leerling zal onderwijs kunnen volgen in het gewone 
onderwijssysteem indien hij, mits proportionele maatregelen, het gemeenschappelijk of een 
individueel curriculum kan volgen. Het buitengewoon onderwijs blijft wel bestaan voor de 
jongeren die dat nodig hebben. 
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2.4.1.2. De Franse Gemeenschap 

Ook in de Franse Gemeenschap wordt 'gespecialiseerd' onderwijs ('enseignement spécialisé') 
georganiseerd voor jongeren met specifieke behoeften (bron: website onderwijs Franse 
Gemeenschap). 

Voor elke leerling wordt een individueel leerplan ('Plan individuel d'apprentissage' of PIA) 
opgesteld dat specifieke doelstellingen opsomt en de basis vormt voor de pedagogische, 
paramedische, sociale en psychologische activiteiten. Gedurende de hele schoolloopbaan wordt 
het PIA bij elke evaluatie aangepast aan de resultaten en de gemaakte vooruitgang (Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 2012). 

In het Franstalige gespecialiseerde basisonderwijs worden dezelfde acht types onderscheiden als 
in de Vlaamse Gemeenschap. Het basisonderwijs, ten hoogste tot de leeftijd van 14 jaar, is er niet 
zoals het gewone onderwijs georganiseerd in studiejaren maar in vier 'maturiteitsgraden'. Om te 
kunnen overgaan naar een volgende graad, wat op gelijk welk moment van het schooljaar kan 
gebeuren, moeten bepaalde specifieke vaardigheden verworven zijn. 

Het gespecialiseerd secundair onderwijs, voor jongeren van 13 tot 21 jaar, hanteert dezelfde 
zeven onderwijstypes en vier onderwijsvormen als in Vlaanderen. Voor sommige leerlingen kan 
een vorm van alternerend leren worden voorzien, waarbij ze een schoolse opleiding combineren 
met een stage in een onderneming. Hiertoe wordt voorafgaandelijk nagegaan of ze het 
aankunnen om meerdere dagen in een werkmilieu actief te zijn. Het gespecialiseerd onderwijs 
kan diverse getuigschriften afleveren die een inschakeling in het beroepsleven mogelijk maken. Zo 
kan onderwijs van de derde vorm worden bekroond met gespecialiseerde getuigschriften voor 
bepaalde beroepen, en levert de vierde vorm dezelfde getuigschriften en diploma's af als in het 
gewone onderwijs. 

De inschrijving in het gespecialiseerd onderwijs gebeurt op basis van een door een psycho-
medisch-sociaal centrum of andere erkende instelling afgeleverd verslag; voor de types 5, 6 en 7 
kan het ook gaan om een door een geneesheer-specialist opgesteld medisch verslag. De finale 
beslissing ligt echter bij de ouders, maar een eventuele (her)inschrijving in het gewone onderwijs 
kan niet zonder een advies van het begeleidende psycho-medisch-sociaal centrum. 

Er bestaat overigens ook een mogelijkheid ('l'intégration') om leerlingen met specifieke behoeften 
die ingeschreven zijn in het gespecialiseerd (basis- of secundair) onderwijs met begeleiding vanuit 
de gespecialiseerde onderwijsinstelling les te laten volgen in klassen van het gewone onderwijs. 
Dit kan gebeuren op tijdelijke (een deel van het jaar) of permanente (een volledig jaar) basis, voor 
een deel of voor het geheel van de cursussen van het gewone onderwijs. 

Tijdens het schooljaar 2012-2013 volgden in de Franse Gemeenschap in totaal 1 650 leerlingen 
inclusief onderwijs; drie schooljaren voordien ging het nog slechts om 512 jongeren. In 2012-2013 
ging  het  in  twee  derde  van  de  gevallen  (1  087  leerlingen)  om  een  permanente  integratie  in  het  
gewone onderwijs voor het geheel van de cursussen ('intégration permanente totale'). Het betreft 
voornamelijk de integratie in het lager en, in mindere mate, in het secundair onderwijs 
(respectievelijk 993 en 561 leerlingen). De meest betrokken onderwijstypes zijn T8 
(leerstoornissen), T1 (licht mentale handicap), T7 (auditieve handicap) en T3 (gedragsproblemen), 
met respectievelijk 702, 343, 229 en 192 leerlingen. 

2.4.1.3. De Duitstalige Gemeenschap 

In 2009 keurde het parlement van de Duitstalige Gemeenschap een decreet goed, waarin bepaald 
wordt dat jongeren met specifieke behoeften zo veel mogelijk geïntegreerd moeten worden in 
het gewoon onderwijs. Daartoe werd een procedure uitgewerkt om integratieprojecten goed te 
keuren, ook in het secundair onderwijs (CRPD, 2013).  
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2.4.2. Werkgelegenheid en opleiding 

Ook inzake de werkgelegenheid en beroepsopleiding van personen met een handicap zijn de 
regionale overheden bevoegd, en zij kunnen deze competenties dan ook zelf organiseren. 
Alhoewel opleiding in principe een gemeenschapsbevoegdheid is, blijkt deze bevoegdheid vaak 
samen te hangen met het door de gewesten geregelde tewerkstellingsbeleid. Het hieronder 
verstrekte overzicht wordt dan ook gepresenteerd volgens gewest. 

Algemeen dient wel vermeld te worden dat de uitbreiding, in november 2012, van de procedure 
voor activering van het zoekgedrag naar werk naar de rechthebbenden op 
werkloosheidsuitkeringen die voor 33 tot 66 % blijvend of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, inhoudt 
dat deze personen sindsdien onderworpen zijn aan de follow-up van het zoekgedrag door de RVA. 
De begeleiding van die groep door de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling ging van start 
op 1 januari 2014. 

2.4.2.1. Vlaanderen 

2.4.2.1.1. Algemeen 

In Vlaanderen is het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bevoegd voor 
de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap in het 
maatschappelijk leven. Hiertoe worden subsidies voorzien voor diensten en voorzieningen, voor 
hulpmiddelen en aanpassingen en voor een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). 

De bevoegdheid voor de bijstand bij werk en beroepsopleiding voor personen met een handicap 
is sinds 1 oktober 2008 echter toevertrouwd aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB). De VDAB gebruikt zelf de aanduiding 'arbeidshandicap', die verwijst 
naar een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor het 
moeilijk  is  om  werk  te  vinden  of  een  job  uit  te  voeren.  Het  gaat  bijvoorbeeld  om  autisme,  
slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch 
vermoeidheidssyndroom, … (bron: website VDAB).  

Niet-werkende werkzoekenden met een arbeidshandicap worden eerst opgevangen in de 
basisdienstverlening van de VDAB. In overleg met de betrokkene stippelt een trajectbepaler een 
traject uit in functie van de competenties van de betrokkene. Op basis van de trajectbepaling sluit 
een trajectbegeleider met de werkzoekende een trajectovereenkomst af, waarin een actieplan is 
opgenomen. Indien nodig, doen de trajectbepaler en de trajectbegeleider een beroep op diensten 
en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het traject (Samoy, 2014b). 

Personen met een arbeidshandicap hebben bij de VDAB recht op gespecialiseerde begeleiding bij 
het zoeken naar werk en op bijzondere tewerkstellingsmaatregelen. Afhankelijk van de situatie, 
kan de gespecialiseerde begeleiding diverse vormen aannemen (bron: websites VDAB en VAPH): 

De Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) adviseert personen met een beperking bij 
de keuze van een geschikt beroep of werk. Hierbij wordt de arbeidscompetentie beoordeeld 
en wordt advies verleend over tewerkstellingsondersteunende maatregelen. 

De Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) helpt bij de 
zoektocht naar werk. Het brengt professionele vaardigheden bij die nodig zijn opdat 
personen met een arbeidshandicap aan het werk zouden kunnen, o.a. door middel van eigen 
vormingen of opleidingen bij werkgevers. 

De Gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst (GTB) staat in voor de 
arbeidstrajectbegeleiding van personen met een handicap. Daartoe wordt een intensief, 
planmatig en gefaseerd traject op maat uitgewerkt dat rekening houdt met de individuele 
beperkingen en mogelijkheden (cf. infra). 
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Volgens gegevens van de VDAB stond GTB in 2012 in voor de trajectbegeleiding van zowat 65 % 
van de werkzoekenden met een arbeidshandicap, de VDAB voor 27 % en andere begeleiders voor 
8 % (Samoy, 2014b). 

Indien het gewone arbeidscircuit niet haalbaar is omwille van een arbeidsbeperking, kan de VDAB 
doorverwijzen naar tewerkstelling in een beschutte werkplaats, een sociale werkplaats of in de 
arbeidszorg (zie onderstaand kader). 

 

 
Beschutte en sociale werkplaatsen, en arbeidszorg in Vlaanderen 

Al deze initiatieven maken deel uit van de zogenaamde 'sociale economie', die bestaat uit diverse 
bedrijven en initiatieven die de realisatie van maatschappelijke meerwaarde vooropstellen en 
basisprincipes als maatschappelijk inbedding en duurzaamheid respecteren. 

Beschutte werkplaatsen zijn tewerkstellingsplaatsen voor personen met een arbeidshandicap die 
tijdelijk of definitief niet in het normale economische circuit terecht kunnen, met het oog op een 
betere integratie in de maatschappij. In de werkplaatsen wordt werk op maat gecreëerd voor 
iedereen. Hiertoe worden gerichte opleidingen verstrekt (deels op de werkvloer), worden 
ergonomische aanpassingen doorgevoerd of wordt het werk in deeltaken opgesplitst. De sociale 
dimensie gaat samen met de economisch opdracht om activiteiten aan te bieden tegen een 
correcte prijs. Die activiteiten zijn zeer divers en gaan van groenzorg en verpakking tot elektronica 
en informatica. 

In Vlaanderen waren er begin 2014 67 erkende beschutte werkplaatsen actief, waar meer dan 
16 000 personen met een arbeidshandicap werkzaam zijn.  

Sociale werkplaatsen hebben vooral een sociaal oogmerk, nl. de tewerkstelling van 
kansengroepen; de economische dimensie is hieraan ondergeschikt. Door middel van een zeer 
intensieve begeleiding op de werkvloer wordt tewerkstelling op maat gecreëerd. De bedoeling is 
de betrokken werknemers niet alleen een baan en een inkomen te verschaffen, maar hen ook 
zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde te verschaffen. De sociale werkplaatsen zijn actief 
in diverse activiteiten; voorbeelden zijn de Kringwinkels, fietsherstelplaatsen en sociale 
restaurants. 

Begin 2014 stelden de 94 erkende sociale werkplaatsen in Vlaanderen ongeveer 
4 500 doelgroepwerknemers tewerk. 

Arbeidszorg wil het recht op arbeid waarborgen voor mensen die, bv. omwille van 
persoonsgebonden redenen, niet (meer) met een arbeidscontract kunnen werken in het reguliere 
of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg stelt deze personen voor onbepaalde duur tewerk, 
maar zonder arbeidscontract en met behoud van een uitkering. Het gaat dus om vrijwillig 
onbetaald werk onder begeleiding. Het gaat om arbeidsmatige activiteiten in een op productie of 
dienstverlening gerichte werkomgeving, zoals goedkope maaltijden, de exploitatie van een 
kinderboerderij, het ophalen van tweedehandse kledij, enz. 

Eind 2012 waren er in totaal zowat 1 700 arbeidszorgwerkers actief in Vlaanderen. 

Bron: www.werk.be en www.socialeeconomie.be 

Overigens wordt deze regelgeving momenteel grondig hervormd. Medio 2013 werd het decreet 
'Maatwerk bij collectieve inschakeling' goedgekeurd (Belgisch Staatsblad, 2013b), waarin de 
maatregelen voor collectieve tewerkstelling van kwetsbare personen op de arbeidsmarkt 
gestroomlijnd worden. De inwerkingtreding van de regelgeving is voorzien op 1 januari 2015. 
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Voor de personen met een arbeidshandicap en personen met meerdere problemen (personen 
met een psychosociale problematiek en uiterst kwetsbare personen) die nood hebben aan 
begeleiding op de werkvloer is een werkondersteuningspakket op maat voorzien, dat bestaat uit 
een loonpremie om een rendementsverlies te compenseren en begeleiding op de werkvloer. De 
intensiteit van de ondersteuning varieert op basis van de ingeschatte behoefte aan ondersteuning 
en kan na evaluatie aangepast worden. Personen die geen of minder ondersteuning nodig 
hebben, zullen via een doorstroommodule geheroriënteerd worden naar een reguliere job zonder 
of met een lagere ondersteuning (bv. VOP, cf. infra). Iedere onderneming of organisatie kan via 
deze regelgeving de stap naar collectieve inschakeling (vanaf 5 VTE doelgroepwerknemers) 
zetten. Organisaties die van deze inschakeling hun kerntaak maken (zoals de huidige beschutte en 
sociale werkplaatsen) en dit aantonen door minstens 65 % en 20 VTE doelgroepwerknemers in 
dienst te hebben, krijgen bijkomende organisatie-ondersteuning om het werk aangepast te 
organiseren. 

Ook voor arbeidszorg is er een hervorming op til. Het in april 2014 goedgekeurde decreet 'Werk- 
en zorgtrajecten' wil een structureel aanbod op maat realiseren voor personen die omwille van 
medische, mentale, psychische, psychiatrische of armoedeproblematiek niet, niet meer of nog 
niet kunnen participeren op de arbeidsmarkt en behoefte hebben aan een combinatie van arbeid 
en zorg. Het decreet voorziet in een aanbod op maat van de cliënt (Vlaams Parlement, 2014b). De 
concrete uitvoeringsmodaliteiten moeten echter nog bepaald worden door de volgende Vlaamse 
Regering. 

 

De VDAB staat ook in voor een aantal bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen 
(BTOM's), waarbij financiële tegemoetkomingen worden verschaft die helpen om werk te vinden 
of een baan beter te kunnen uitvoeren26. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijstand van een 
doventolk, een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, werkkleding en aanpassingen aan de 
arbeidspost, een tegemoetkoming voor verplaatsingskosten (voor een begeleider of voor 
aangepast vervoer). En werkgevers uit de private sector, met uitzondering van de beschutte 
werkplaatsen, die arbeidsgehandicapten aanwerven of in dienst houden kunnen de Vlaamse 
ondersteuningspremie (VOP) verkrijgen27. De premie beloopt in principe gedurende vijf kwartalen 
40 % van het referteloon28, daarna gedurende vier kwartalen 30 % en nadien 20 %. Indien erkend 
wordt dat het een ernstige ziekteproblematiek betreft of dat de premie onvoldoende is, kan een 
verhoging tot maximaal 60 % van het referteloon worden toegekend. 

Overigens hebben de VDAB, de ziekenfondsen, het RIZIV en GTB samenwerkingsovereenkomsten 
afgesloten om de arbeidsmarktkansen van personen met een arbeidsbeperking te vergroten. Als 
vervolg  op  eerdere  akkoorden  uit  2009  en  2011,  werd  het  meest  recente  ondertekend  in  2012  
(RIZIV, 2012). Door gebruik te maken van de expertise van elk van de ondertekenaars wordt 
ernaar gestreefd om werkwillige arbeidsongeschikte personen volledig of gedeeltelijk (opnieuw) 
aan werk te helpen. Hiertoe wordt gekozen voor individuele trajecten op maat, met een initiële 
oriëntatie die, eventueel na het doorlopen van een opleidingstraject, gevolgd wordt door een fase 
die  gericht  is  op het  vinden van werk.  De trajectbegeleiding moet  zo snel  mogelijk  na het  begin  
van de arbeidsongeschiktheid beginnen om de kans op een baan te vergroten. De nieuwe 

                                                             
26 Deze BTOM's kunnen ook worden toegekend aan zelfstandigen en aan personeelsleden uit het onderwijs en de 

openbare diensten. 
27 In de toekomst zal een ondersteuning met een VOP niet cumuleerbaar zijn met een werkondersteuningspakket in 

het kader van collectief maatwerk of lokale diensteneconomie. 
28 Het referteloon is gelijk aan het brutoloon van de werknemer plus de werkgeversbijdragen min de verminderingen 

op de werkgeversbijdragen. Het is echter begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd 
minimummaandinkomen (GGMMI), dat sinds 1 januari 2012 € 1 501,82 bedraagt (Van Eeckhoutte, 2013). 
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overeenkomst beoogt 80 % van de mensen die in dat kader een traject doorlopen aan het werk te 
krijgen.  

Volgens RVA-gegevens waren er in Vlaanderen in 2013 gemiddeld zowat 10 400 niet-werkende 
werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 %. 

De VDAB houdt echter sinds 2008, op basis van een eigen definitie (cf. supra), gedetailleerd bij 
welke werkzoekenden met een arbeidsbeperking kampen. In 2013 ging het in totaal om zowat 
29 000 personen, die aldus 13,2 % van het totale aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) 
vertegenwoordigden. 

 

 
Tabel 13 - Arbeidsgehandicapte werkzoekenden in Vlaanderen in 2013 
(in % van het overeenstemmende totaal, tenzij anders vermeld, jaargemiddelden) 
 

 Arbeidsgehandicapte 
werkzoekenden 

p.m. Alle niet-werkende 
werkzoekenden 

   
Totaal 100,0 100,0 
p.m. in duizenden personen 29 222 
   
Mannen 51,3 53,7 
Vrouwen 48,7 46,3 
   
Minder dan 25 jaar 13,5 22,1 
25 tot 49 jaar 52,3 54,0 
50 jaar en ouder 34,2 23,8 
   
Laaggeschoold 70,1 47,1 
Middengeschoold 25,2 36,0 
Hooggeschoold 4,7 17,0 
   
Minder dan één jaar werkloos 32,1 58,3 
Eén tot twee jaar werkloos 19,2 17,3 
Twee jaar werkloos en langer 48,6 24,4 
   
Autochtonen 85,3 74,4 
Allochtonen 14,7 25,6 
   

 

 
Bron: VDAB. 
 
 

De arbeidsgehandicapte populatie bestaat voornamelijk uit mannen, laaggeschoolden, 
autochtonen, en 25- tot 49-jarigen die veelal langdurig werkloos zijn. 

In vergelijking met het totaal van de niet-werkende werkzoekenden, bestaat het 
arbeidsgehandicapte deel ervan uit iets meer vrouwen. Bij de overige opsplitsingen zijn de 
verschillen beduidend groter. Zo zijn de 50-plussers en de laaggeschoolden sterk 
oververtegenwoordigd in de populatie van arbeidsgehandicapte werkzoekenden, terwijl deze een 
duidelijk kleiner aandeel personen van allochtone afkomst29 kent. En een substantieel groter deel 
van de arbeidsgehandicapte werkzoekende bevolking is zeer langdurig werkloos. 

  
                                                             
29 De VDAB definieert allochtone werkzoekenden als werkzoekenden die een huidige óf vorige nationaliteit hebben 

van buiten de Europese Economische Ruimte (VDAB, 2012). 
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2.4.2.1.2. De praktijk: de werking van de GTB 

Sinds 2009 staat de Gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst in Vlaanderen in 
voor de begeleiding naar gepast werk van werkzoekenden met een medische, mentale, 
psychische of psychiatrische problematiek waarvoor een zorgbegeleiding nodig is (bron: GTB-
website). De dienst biedt ook ondersteuning om aan het werk te kunnen blijven, waarbij aan 
zowel werknemers als werkgevers advies en ondersteuning kan worden verleend. Hierbij wordt 
samengewerkt met een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde partners, waaronder de VDAB, 
voor onder meer opleidingen en bemiddeling. 

Elke persoon met een arbeidshandicap die in contact komt met de GTB, krijgt een persoonlijke 
follow-up door een GTB-trajectbegeleider, die het traject begeleidt van bij de start tot de 
afronding ervan. Op basis van de verwachtingen, mogelijkheden, beperkingen en interesses van 
de persoon inzake werk wordt gezocht naar de meest passende en duurzame tewerkstelling. In 
eerste instantie wordt gezocht naar betaald werk, indien mogelijk in de reguliere arbeidsmarkt, zo 
niet  in  beschutte  of  sociale  werkplaatsen.  Als  dat  onmogelijk  is,  wordt  uitgekeken  naar  een  
alternatief in de arbeidszorg (cf. bovenstaand kader). Het traject wordt afgerond bij tewerkstelling 
of wanneer de begeleiding geen meerwaarde meer biedt. 

Ter illustratie worden aan het eind van dit deel enkele specifieke gevallen beschreven, die een 
concreet beeld verschaffen van de werkwijze van de GTB. Hieruit blijkt dat de klanten van GTB 
zeer divers zijn, waardoor een begeleiding op maat noodzakelijk is, waarvoor tevens beroep 
wordt gedaan op andere gespecialiseerde diensten. Naast de trajecten is ook de uitkomst van de 
begeleiding sterk afhankelijk van de precieze mogelijkheden van de betrokken persoon. 

In  2012  telde  GTB  ruim  200  medewerkers  over  geheel  Vlaanderen.  Er  werden  in  totaal  bijna  
7 000 personen begeleid. 

Elk jaar maakt GTB een evaluatie van de werkzaamheden. Het meest recente verslag heeft 
betrekking op het jaar 2012 (GTB, 2013). In dat jaar werden zowat 5 700 trajecten beëindigd. Het 
ging voornamelijk om mannen (57 %) en om personen van 21 tot 50 jaar (86 %). Ongeveer twee 
derde van de begeleide personen had één arbeidsbeperking; de overigen hadden twee of meer 
soorten arbeidsbeperkingen. De beperkingen waren vooral van fysieke (52 %), psychische (34 %) 
of mentale (31 %) aard. 
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Grafiek 3 - De door de GTB begeleide personen en hun uitstroom naar werk: opsplitsing volgens geslacht, 
leeftijd en arbeidshandicap 
(in %) 
 

 
 
Bron: GTB (2013). 
 
 

De mediaanduur van een traject was ongeveer 1 jaar, maar de standaarddeviatie is ongeveer even 
groot: aangezien het maatwerk betreft, worden er grote individuele verschillen opgetekend. 

Op het einde van het traject had gemiddeld 43 % van de personen effectief betaald werk 
gevonden. Deze kans was groter voor mannen en nam af met de leeftijd en naarmate de 
betrokkenen met meerdere beperkingen kampen. Het gevonden werk betreft voor het grootste 
deel de reguliere arbeidsmarkt en in mindere mate beschutte en sociale werkplaatsen. En 10 % 
van de begeleide personen startte met vrijwilligerswerk of arbeidszorg. 

Ten slotte werd ook de duurzaamheid berekend van de aangebrachte jobs: de kans dat de 
betrokkene negen maanden later nog steeds aan de slag was, beliep 80 % voor jobs op de 
reguliere arbeidsmarkt en 61 % voor banen in een beschutte of sociale werkplaats. 
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Voorbeelden van begeleidingen door de GTB 

Voorbeeld 1: Peter 

Na twee operaties om hersentumoren te verwijderen, kon deze jonge industrieel ingenieur niet 
langer aan de slag in het normale economische circuit. Ook bij een beroepsverkennende stage in 
een beschutte werkplaats bleek dit soort werk te hoog gegrepen, omwille van het verlies van het 
kortetermijngeheugen en de problemen om de nieuwe situatie te aanvaarden. Ook na een 
specifieke opleiding door een Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst 
(GOB) bleek betaald werk niet haalbaar. 

Daarom werd finaal geopteerd voor vrijwilligerswerk, als lesgever Engels, wat Peter toeliet actief 
te blijven en voor sociale contacten zorgde. 

Voorbeeld 2: Marc 

Na een loopbaan in de bouwnijverheid kampte deze vijftiger met ernstige fysieke problemen, 
zoals rugpijn, oorsuizingen en een visuele beperking. Aangezien het onduidelijk was welke 
beroepsmogelijkheden er nog waren, werd een screening uitgevoerd door een Gespecialiseerde 
Arbeidsonderzoeksdient (GA). 

Omwille van de fysieke pijn en een gebrek aan motivatie en vertrouwen werd Marc toegeleid naar 
werk in een Kringwinkel (arbeidszorg) om hem opnieuw aan de slag te krijgen en zijn zelfbeeld te 
verbeteren. Daarna kan verder gewerkt worden aan zijn werktempo en op korte termijn zal 
geprobeerd worden door te groeien naar betaalde tewerkstelling. 

Voorbeeld 3: Eric 

Eric volgde buitengewoon onderwijs (type 7 voor slechthorenden) en wilde nadien keukenhulp 
worden. GTB schakelde een GOB in, die een training aanleverde rond keukenvaardigheden en 
arbeidsattitudes. Vervolgens werd een stage geregeld in de keuken van een organisatie die 
thuiszorg aanbiedt, waar bleek dat Eric, onder meer door werk op maat en een aangepaste 
communicatie, zeer goed functioneerde. 

Na het volgen van een Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) werd Eric er vast 
aangeworven. 

Voorbeeld 4: Anke 

Anke, een werkzoekende met autisme, werd door de VDAB doorverwezen naar GTB. Omwille van 
negatieve werkervaringen was ze er van overtuigd dat ze enkel nog in beschutte werkplaatsen 
aan de slag zou kunnen. De GTB-trajectbegeleider meende echter dat, mits de juiste begeleiding 
en ondersteuning, werk in het reguliere circuit mogelijk moest zijn. 

Na een gespecialiseerde sollicitatiebegeleiding kon Anke aan de slag als administratief 
medewerker in een publiciteitsbedrijf. 

Bron: GTB. 

 

2.4.2.2. Wallonië 

In Wallonië is het AWIPH (Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées) 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de Waalse overheid inzake de integratie 
van personen met een handicap. Daartoe verstrekt het AWIPH onder meer steun aan opleiding en 
werkgelegenheid en financiële ondersteuning voor de aankoop of aanpassing van specifiek 
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materiaal. Het AWIPH staat ook in voor de erkenning en de subsidiëring van diensten die zorgen 
voor de opvang, opleiding, begeleiding en werkgelegenheid van personen met een 
arbeidsbeperking (bron: website AWIPH). 

Wat de arbeidsondersteuning betreft, kan het AWIPH personen met een arbeidsbeperking helpen 
bij het uitwerken van een professioneel project. Zo kan de betrokkene in contact gebracht 
worden met een dienst die gespecialiseerd is in advies en informatieverstrekking inzake 
opleidingen en beroepen. Het gaat bijvoorbeeld om een 'Carrefour Emploi Formation Orientation' 
(CEFO), waarin de FOREM en een aantal partners, waaronder het AWIPH, samenwerken om elke 
bezoeker antwoorden te geven op vragen inzake beroepsoriëntatie, opleiding en werk als 
werknemer of zelfstandige. In 2012 ontvingen de CEFO's ongeveer 6 000 bezoekers met een 
arbeidsbeperking (AWIPH, 2013a). 

Het AWIPH kan ook zorgen voor stages en opleidingen. De 'stage de découverte' is een niet-
vergoede stage gedurende een week in een onderneming, om een beroep en de arbeidswereld te 
leren kennen. Het 'contrat d'adaptation professionnelle' voorziet gedurende maximaal drie jaar in 
een individuele opleiding in een reële werkomgeving in een bedrijf. Het AWIPH betaalt een deel 
van de aan de stagiair gegeven opleidingsvergoeding terug aan de onderneming. En het 'contrat 
de formation en centre' omvat een combinatie van theoretische en praktische opleiding, volgens 
het principe van alternerend leren, waarbij in 13 erkende centra een dertigtal beroepen wordt 
aangeleerd. De stagiair geniet van een aan zijn handicap aangepaste begeleiding, bijvoorbeeld 
inzake het uurrooster en een externe medische of psychologische follow-up, en ontvangt een 
opleidingsvergoeding vanwege het centrum (AWIPH, 2013b). 

Ten slotte verschaft het AWIPH diverse premies voor werkgevers die personen met een handicap 
aanwerven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 'prime à l'intégration', waarbij, bij aanwerving van 
een gehandicapte werkzoekende die ten minste zes maanden niet heeft gewerkt, gedurende een 
jaar een kwart van het loon ten laste wordt genomen. Gedurende een verlengbare periode van 
telkens vijf jaar kan een 'prime de compensation' worden toegekend; dit is een bijdrage in de 
loonkost van een werknemer met een handicap om de kost te compenseren van maatregelen die 
worden genomen om de betrokkene zijn functie te laten uitoefenen. Het AWIPH kan ook instaan 
voor de directe terugbetaling van kosten die worden gemaakt om de arbeidspost van een 
gehandicapte werknemer aan te passen ('aménagement du poste de travail'). En aan bedrijven 
die een mentor aanstellen om de aangeworven persoon met een arbeidsbeperking te begeleiden, 
wordt dan weer gedurende zes maanden een 'prime au tutorat' toegekend ten belope van € 750 
per kwartaal. Aan personen die een zelfstandige activiteit willen opstarten of hernemen na een 
inactiviteitsperiode van ten minste zes maanden kan gedurende een jaar een 'prime aux 
travailleurs indépendants' worden toegekend die een derde van het gewaarborgd gemiddeld 
minimum maandinkomen (GGMMI) bedraagt. Tevens kan aan werknemers en zelfstandigen een 
tegemoetkoming worden verstrekt in de verplaatsingskosten van en naar het werk. 

Het AWIPH is echter geen bemiddelingsdienst, en zoekt dus geen werk voor personen met een 
arbeidsbeperking. Voor bemiddeling moeten deze zich wenden tot de FOREM. 

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking worden bij de FOREM begeleid door een 
referentieconsulent. In eerste instantie gaat het om de algemene begeleiding, zoals voor andere 
werkzoekenden, maar, indien nodig, kan beroep worden gedaan op de gespecialiseerde diensten 
van  het  AWIPH  of  op  een  sociaal  assistent  van  de  FOREM.  Er  wordt  een  
samenwerkingsovereenkomst uit 2006 tussen het Waals Gewest, de FOREM en het AWIPH 
geïmplementeerd waardoor de kennis van de beide laatstvermelde instellingen samengebracht 
zal worden. Hierdoor zal elke FOREM-consulent beroep kunnen doen op de diensten van het 
AWIPH indien gezondheidsproblemen of een handicap de inschakeling van een werkzoekende 
bemoeilijken en specifieke begeleiding noodzakelijk blijkt te zijn. 
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Ook in Wallonië bestaan beschutte werkplaatsen, die er 'entreprises de travail adapté' (ETA) 
worden genoemd. Daar werken personen die tijdelijk of definitief geen beroepsactiviteit kunnen 
verrichten in de in het reguliere arbeidscircuit gangbare arbeidsomstandigheden (AWIPH, 2013b). 

Net als met de VDAB in Vlaanderen hebben het RIZIV en de verzekeringsinstellingen met de 
FOREM en het AWIPH een overeenkomst gesloten om de professionele integratie na 
arbeidsongeschiktheid te verbeteren (RIZIV, 2013b). In toepassing van deze in januari 2013 
gesloten overeenkomst zullen de FOREM-experten inzake opleiding en tewerkstelling en de 
AWIPH-experten inzake de integratie van personen met een handicap deze personen en de 
adviserende geneesheren helpen bij het bepalen van de mogelijkheden om terug te keren op de 
arbeidsmarkt. 

Wallonië telde volgens RVA-gegevens in 2013 gemiddeld bijna 12 000 niet-werkende 
werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 %. 

2.4.2.3. Brussel 

De institutionele context inzake het beleid inzake personen met een arbeidsbeperking in Brussel is 
complex. Zo zijn de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap verantwoordelijk voor de 
persoonsgebonden bevoegdheden, zoals onderwijs en opleiding. Voor de grondgebonden 
materies zoals werkgelegenheid, daarentegen, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd. 

In het Franstalige deel van Brussel zorgt de dienst PHARE (wat staat voor Personne Handicapée 
Autonomie Recherchée) voor informatie, oriëntatie en financiële tussenkomsten ten behoeve van 
personen met een handicap. PHARE erkent en subsidieert ook diverse soorten van instellingen die 
zich bekommeren om de integratie van Brusselse gehandicapten (bron: website PHARE). 

PHARE biedt verschillende steunmaatregelen om de toegang tot werk te vergemakkelijken. Deze 
zijn sterk vergelijkbaar met het aanbod van AWIPH in Wallonië (cf. supra), alhoewel de precieze 
modaliteiten kunnen verschillen. Zo verstrekt PHARE eveneens een 'prime d'insertion', een 'prime 
à l'intégration', een 'prime du tutorat', een 'adaptation du poste de travail' en een 'prime 
d'installation' voor personen met een arbeidsbeperking die zich als zelfstandige willen vestigen. 
En PHARE zorgt ook voor stages en opleidingen, zoals door middel van de 'stage de découverte' 
en het 'contrat d'adaptation professionnelle' (PHARE, 2014). 

Tevens zijn er 13 'entreprises de travail adapté' (ETA) erkend door de Franse 
Gemeenschapscommissie (COCOF) in Brussel, die ongeveer 1.450 gehandicapte 
productiewerknemers tellen (bron: website PHARE). Daarnaast is er één beschutte werkplaats die 
erkend werd door Vlaanderen, waar circa 160 doelgroepmedewerkers actief zijn (bron: website 
TWI). 

In het gehele Brusselse Gewest is Actiris de bevoegde arbeidsbemiddelingsdienst. De begeleiding 
van werkzoekenden met een arbeidsbeperking wordt er verzorgd door de dienst sociale 
begeleiding. Er wordt gezocht naar aangepast werk, dat is een beroepsactiviteit die zo goed 
mogelijk aansluit bij de mogelijkheden, de professionele competenties en de ervaring van de 
betrokkenen. De begeleiding gebeurt op individuele basis en wordt aangepast aan hun problemen 
en moeilijkheden. Begin april 2014 begeleidde de dienst in totaal 2 352 personen; 992 daarvan 
waren meer dan twee jaar werkzoekend. 

Indien nodig, wordt beroep gedaan op gespecialiseerde partnerorganisaties, die gedurende 
maximaal twee jaar30 in begeleiding kunnen voorzien. Ook indien de zoektocht naar werk 
succesvol is, worden nog verdere acties ondernomen inzake follow-up en ondersteuning, die 
gericht zijn op zowel werknemers als werkgevers. Voor de begeleiding van personen met een 

                                                             
30 Deze periode kan eventueel verlengd worden met de duur van een opleiding. 
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handicap of een gezondheidsprobleem werden voor de periode 2012-2015 partnerships 
afgesloten31 met negen partnerorganisaties. In 2013 begeleidden zij 878 werkzoekenden. Aan het 
einde van de begeleiding was gemiddeld 18 % van de betrokkenen aan het werk en 15,5 % 
stroomde uit naar een opleiding of een studie32. 

Ook de cel diversiteit van Actiris besteedt aandacht aan de tewerkstelling van personen met een 
arbeidshandicap. In 2013 werden in totaal 155 acties begeleid die werden opgezet door bedrijven 
met een diversiteitsplan. Daarbij waren 21 acties die specifiek gericht waren op het aanwerven 
van personen met een arbeidsbeperking en de aanpassing van werkruimten. En begin 2014 werd 
het 'Pool H'-pilootproject gelanceerd. In dat kader krijgen 3 500 werkgevers een brochure 
toegestuurd met alle maatregelen die hen kunnen bijstaan om personen met een 
arbeidsbeperking aan te werven en in dienst te houden (Actiris, 2014). Er wordt ook een 
aanspreekpunt opgericht om vragen daarover te beantwoorden, met de medewerking van alle 
diensten die betrokken zijn bij de begeleiding en de bemiddeling van personen met een handicap 
en bij aanpassingen van de werkomgeving. 

 

 
Voorbeelden van begeleidingen door Actiris 

Voorbeeld 1: Dany 

Dany, 23 jaar, heeft een licht mentale handicap en kampt met een moeilijke thuissituatie. Sinds 
september 2009 wordt hij regelmatig begeleid. Het was moeilijk om werk te vinden op de gewone 
arbeidsmarkt. Na uitgebreide inspanningen om Carrefour te overtuigen hem aan te werven, kon 
hij er na een ontdekstage aan de slag met een deeltijds contract van onbepaalde duur. De 
tewerkstelling verloopt er vlot, en Dany haalt heel wat waardering uit zijn baan. 

Voorbeeld 2: M. 

De eerste afspraak met mijnheer M. dateert van begin 2007. Eerst wordt een sociaal-medisch en 
een professioneel bilan opgemaakt. Ook PHARE verschaft de nodige informatie. In maart 2007 
volgt een contract individuele beroepsopleiding bij een loodgieter, dat eind 2008 om 
gezondheidsredenen moet worden stopgezet. Na diverse acties, waaronder de aanvraag bij 
PHARE van de mogelijkheid om te kunnen werken in een erkende beschutte werkplaats, wordt via 
een dergelijke werkplaats een contract getekend voor een baan in de magazijnen van Colruyt. In 
2011 wordt dit contract stopgezet en opnieuw na maanden van werk zoeken wordt M. 
aangeworven door een andere beschutte werkplaats, waar hij nog steeds actief is. Hij wordt nog 
verder begeleid, aangezien hij aangeeft nog problemen te ondervinden bij het uitoefenen van zijn 
job. 

Voorbeeld 3: S. 

In augustus 2010 wordt mijnheer S doorgestuurd door PHARE om een aangepast parcours naar 
werk uit te tekenen. Na een reeks uitzendopdrachten volgt hij een opleidingsmodule Nederlands. 
In 2011 kan hij na een ontdekstage aan de slag bij Lipton in het kader van een gespecialiseerde 
individuele beroepsopleiding, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

Bron: Actiris. 

                                                             
31 Dit gebeurde in het kader van de projectoproepen 'Begeleiding Specifieke Doelgroepen' (BSD). 
32 Deze gegevens betreffen niet uitsluitend de personen met een arbeidsbeperking, maar betreffen alle door de negen 

partnerorganisaties begeleide personen, waaronder ook werkzoekenden uit andere doelgroepen (bv. ex-
gedetineerden, daklozen). 
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Eind 2013 werd een overeenkomst gesloten tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen, Actiris, 
PHARE, Bruxelles Formation en de VDAB, waarbij door een multidisciplinaire aanpak in actieve 
begeleiding naar werk voorzien wordt voor dertig arbeidsongeschikte personen die hun vorige 
beroep niet meer kunnen uitoefenen (RIZIV, 2013a). 

In Brussel waren er volgens RVA-gegevens in 2013 gemiddeld zowat 2 600 niet-werkende 
werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 %. 

2.4.2.4. De Duitstalige Gemeenschap 

2.4.2.4.1. Algemeen 

In de Duitstalige Gemeenschap staat de Start-Service van de Dienststelle für Personen mit 
Behinderung (DPB) in voor de begeleiding van personen met een arbeidsbeperking. Daarbij wordt 
aan de betreffende personen en aan werkgevers informatie en advies verstrekt in verband met 
stages, oriëntering, opleiding en tewerkstelling, en wordt ondersteuning verleend bij 
administratieve aangelegenheden. De Start-Service komt eveneens tussenbeide indien 
aanpassingen aan de arbeidsplaats nodig zijn (bron: website DPB). 

'Ausbildung im Betrieb' (wat staat voor 'opleiding in de onderneming') betreft een kwalificerende 
opleiding op de werkvloer gedurende een (verlengbare) periode van twaalf maanden. Hierbij 
worden de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid door de DPB ten laste genomen. De 
'Beschäftigung im Betrieb'-maatregel (tewerkstelling in de onderneming) is gericht op personen 
met een beperking die ingezet kunnen worden op de reguliere arbeidsmarkt. Gedurende een 
(verlengbare) periode van twaalf maanden ontvangt de werkgever een loonkostsubsidie die 
tussen 5 en 40 % beloopt van het minimumloon voor de betreffende functie. Om de persoon met 
een beperking te ondersteunen op de werkvloer, is een 'Arbeitsplatzassistenz' mogelijk, waarbij 
een arbeidsplaatsassistent gedurende een bepaalde periode zorgt voor de opleiding en 
begeleiding, met de bedoeling de betrokkene na verloop van tijd autonoom te laten functioneren. 
Indien er geen vooruitzicht is op integratie in de normale arbeidsmarkt, kan een 
'Ausbildungspraktikum' (opleidingsstage) worden voorzien, waarbij arbeidsgehandicapten onder 
begeleiding van vaktechnisch onderlegde personen in bedrijven aan de slag gaan. De betrokkene 
behoudt hierbij zijn vervangingsinkomen, waardoor de stage geen loonkosten meebrengt voor de 
werkgever. Ook de 'Orientierung im Betrieb'-maatregel (oriëntering in de onderneming) betreft 
een gratis praktijkgerichte stage van maximaal drie maanden die de mogelijkheid biedt de huidige 
en de te ontwikkelen vaardigheden en interesses van de stagiair in te schatten. 

Voor personen die niet in het reguliere circuit terechtkunnen, is betaalde tewerkstelling mogelijk 
in een van de drie 'Beschützende Werkstätte' (beschutte werkplaatsen), waar ook de nodige 
opleiding wordt voorzien. Indien er geen mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt, is 
vrijwilligerswerk in de 'Tagesstätten' (dagverblijven voor zwaargehandicapten) of de 'Spezialisierte 
Socialökonomie' (gespecialiseerde sociale economie) een alternatief. 

De arbeidsbemiddeling van personen met een handicap is de taak van de ADG (Arbeitsamt der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft). Deze voorziet, naast de gebruikelijke begeleiding voor alle 
werkzoekenden, enkele specifieke maatregelen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. 
Zo kunnen deze genieten van stages die dubbel zo lang zijn. Bovendien is specifiek advies 
mogelijk, bv. inzake beroepsoriëntering en kunnen, eventueel in samenwerking met de DPB, 
specifieke opleidingen worden aangeboden. 

In de gegevens van de ADG wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkzoekenden met of 
zonder een arbeidsbeperking. Wel zijn gegevens beschikbaar over de het aantal werkzoekenden 
met  een  door  een  arts  tijdens  de  begeleiding  en  op  vraag  van  de  ADG  vastgestelde  medische  
ongeschiktheid om fysische of psychische redenen. Op 1 april 2014 was bij 301 werkzoekenden 
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een beperking ten belope van ten minste 10 % vastgesteld, dit is 10,4 % van het totale aantal 
werkzoekenden. Bij iets meer dan de helft van de betrokkenen beliep de beperking meer dan 
33 %. 

 
Tabel 14 - Werkzoekenden in de Duitstalige Gemeenschap volgens arbeidsgeschiktheid 
(aantal personen) 
 

 20141 
  
Totaal 2 902 
 Geen onderzoek 2 128 
 Normale geschiktheid (beperking < 10 %) 473 
 Beperkte geschiktheid (beperking van 10 tot 33 %) 143 
 Zeer beperkte geschiktheid (beperking van meer dan 33 %) 158 
  

 

 
Bron: ADG. 
1 Situatie op 1 april 2014. 
 
 

2.4.2.4.2. De praktijk: de werking van de ADG en de DPB 

Initieel worden werkzoekende personen met een arbeidsbeperking in de Duitstalige 
Gemeenschap op dezelfde wijze begeleid als alle andere werkzoekenden. Indien de begeleider 
van oordeel is dat een specifieke ondersteuning noodzakelijk is om de betrokken werkzoekende 
een kans op integratie te verschaffen, wordt contact opgenomen met de ADG-specialist inzake de 
beroepsoriëntering van personen met een handicap. Deze verricht een grondig vooronderzoek en 
beoordeelt de integratiemogelijkheden met de werkzoekende (werk, stage, opleiding, …). Indien 
specifieke maatregelen noodzakelijk blijken, die buiten de mogelijkheden van de ADG vallen, 
wordt beroep gedaan op de DBP. De ADG werkt nauw samen met de DPB, die specifieke 
maatregelen (cf. supra) aanbiedt. In overleg tussen de beide instellingen wordt beslist welke 
consulent (van welke instelling) als contactpersoon en begeleider zal fungeren voor de betrokken 
werkzoekende. 

In 2012 ondernam de Start-Service acties ten voordele van 479 personen met een beperking.  
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3. ARBEIDSMARKTSITUATIE VAN DE PERSONEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OF EEN 
CHRONISCH GEZONDHEIDSPROBLEEM 

 

Samenvatting 

Naast administratieve cijfers, kunnen ook enquêtegegevens gebruikt worden om de populatie met 
een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem te benaderen. Zo onderzocht de ad 
hoc module van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) uit 2011 de arbeidsparticipatie van 
mensen met langdurige gezondheidsproblemen. Indien geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
de types van beperking of probleem, dan geeft maar liefst 23,6 % van de 15- tot 64-jarige 
Belgische bevolking aan een probleem te hebben, wat neer komt op ongeveer 1,6 miljoen 
personen. België ligt hiermee onder het EU-gemiddelde van ongeveer 27 %. Op gewestelijk vlak 
blijken de percentages wat hoger in Brussel en Wallonië, met respectievelijk 27,8 % en 26,7 %, 
terwijl dit cijfer in Vlaanderen iets meer dan 21 % is.  

Het grootste deel van de personen die aangeven een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem te hebben, situeert zich in de categorie “problemen met de rug of nek”: 
28 % van het totaal in België en 23,1 % gemiddeld in de EU. Het gewicht van de 55-plussers en de 
laaggeschoolden binnen de populatie met gezondheidsproblemen is relatief groot ten opzichte van 
de populatie die aangaf geen problemen te hebben. Geslacht blijkt dan weer gelijker verdeeld. 

Personen met een arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem zouden in België wat 
minder vaak werken dan gemiddeld in de EU: net geen 50 % van de overeenstemmende 15- tot 
64-jarige  Belgische  bevolking  werkt,  tegen  55  %  in  de  EU.  De  hooggeschoolden  en  25-  tot  54-
jarigen van deze bevolkingsgroepen trekken deze cijfers overigens naar boven. In de gewesten 
blijkt de werkgelegenheidsgraad het hoogst in Vlaanderen, waar 52 % van de personen met een 
arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem werkt, tegen bijna 47 % in Wallonië en 46 % 
in Brussel. De kloof met de personen zonder deze gezondheidsproblemen is groot en loopt op tot 
18,6 procentpunt in Vlaanderen. Hoewel er nog steeds meer mensen vol- dan deeltijds werken 
wanneer ze aan arbeidsbeperking hebben in België, blijkt het aandeel deeltijdwerkers, met bijna 
31 %, toch meer dan 7 procentpunt hoger te liggen in de groep met beperkingen. Op het vlak van 
thuiswerken blijken in België nauwelijks verschillen te bestaan. 

De werkloosheidsratio’s geven aan dat personen met een arbeidsbeperking ook heel wat vaker 
werkzoekend zijn dan personen zonder zulke beperking. Vooral jongeren met een 
arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem zijn in België vaker werkzoekend dan hun 
leeftijdsgenoten zonder arbeidsbeperking. Naarmate de bevolkingsgroepen ouder worden, neemt 
het verschil af. Uit de analyse blijkt voorts dat werkzoekende personen met een arbeidsbeperking 
minder vaak een voltijdse betrekking zoeken en dat meer dan 60 % van hen reeds meer dan een 
jaar naar een baan zoekt. Nochtans blijkt 87 % van deze werkzoekenden al eens eerder gewerkt te 
hebben. 

De niet-werkende personen met een arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem zijn heel 
wat vaker inactief dan personen zonder die gezondheidsproblemen, ongeacht hun geslacht, 
leeftijd of scholingsgraad. Enkel bij de 15- tot 24-jarigen is de inactiviteitsgraad van de 
beschouwde groep iets lager wegens een hoger aandeel (relatief laaggeschoolde) werkzoekenden. 
Ongeveer 40 % van deze personen geven ook aan dat “de eigen ziekte of handicap” de reden is om 
geen baan te zoeken. Ook bij de inactieven blijkt drie kwart van de betrokkenen eerdere 
werkervaring te hebben. 
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Om de invloed van een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem op de 
arbeidsmarktpositie te kunnen beoordelen, wordt met behulp van een logistische regressie 
gecontroleerd voor individuele kenmerken, zoals geslacht, leeftijdsgroep, scholingsgraad, enz. Uit 
de resultaten van deze regressie blijkt dat het hebben van een arbeidsbeperking een relatief 
belangrijke determinant is van de arbeidsmarktintegratie van een persoon, al blijken, onder 
andere, leeftijd en scholingsgraad een sterkere rol te spelen. 

 

3.1. De enquête naar de arbeidskrachten 

Het isoleren van de personen met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem 
binnen de steekproefpopulatie van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) kan slechts indien 
we in staat zijn hen te identificeren aan de hand van een enquêtevraag. De algemene EAK-vragen 
laten dit slechts in beperkte mate toe. Zo wordt in de Belgische versie bijvoorbeeld gevraagd of 
men hinder ondervindt door een handicap, langdurige aandoening of langdurige ziekte en, indien 
ja,  in  welke  mate.  De  resultaten  uit  2013  geven  aan  dat  ongeveer  1  miljoen  personen,  oftewel  
14 % van de 15- tot 64-jarige Belgische bevolking, aangeeft hinder te ondervinden, waarvan meer 
dan de helft in ernstige mate.  

Aangezien de vraagstelling en de resultaten van die vraag in de algemene enquête relatief stabiel 
zijn overheen de tijd, kan deze variabele nuttig zijn om personen die hinder ondervinden van een 
langdurige aandoening te monitoren33.  Maar  dit  levert  enkel  gegevens  over  de  personen  die  
hinder ondervinden, terwijl dit verslag de ruimere groep met een arbeidsbeperking en een 
chronisch gezondheidsprobleem beoogt, los van eventuele hinder. Bovendien werd de 
bovenstaande vraag door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (ADS) toegevoegd 
aan de geharmoniseerde standaardvragenlijst zoals ontworpen door Eurostat, waardoor deze 
vraag niet gesteld wordt in andere landen en er dus ook geen internationale vergelijkingen 
mogelijk zijn voor de resultaten die er uit naar voren komen. Dit laatste wordt is in dit deel echter 
noodzakelijk om de Belgische resultaten in Europese context te kunnen situeren. 

Buiten de algemene enquête, die elk kwartaal wordt gehouden, ontwikkelt Eurostat echter ook 
“ad hoc modules”. Dit zijn kleinere vragenlijsten die eenmaal per jaar worden toegevoegd aan de 
enquête en die dieper ingaan op een bepaald thema. Dit thema wisselt van jaar tot jaar. De 
module  uit  2011,  waarvan de resultaten in  2013 werden vrijgegeven,  werd specifiek  ontworpen 
om informatie te verschaffen over “De arbeidsparticipatie van mensen met langdurige 
gezondheidsproblemen”, wat haar - gekoppeld aan de algemene enquête - bij uitstek geschikt 
maakt om de doelpopulatie van dit verslag te benaderen. Aangezien deze geharmoniseerde 
module in alle betrokken landen aan de standaardvragenlijst van de enquête wordt toegevoegd, 
is het bovendien mogelijk om de resultaten ervan in een internationaal perspectief te plaatsen. 

Bij het gebruik van de ad hoc module om een analyse te maken van de bevolking34 met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem moet opgemerkt worden dat Eurostat in 
de toelichting bij de module expliciet schrijft dat ze ontworpen is om informatie te verschaffen 
over de arbeidsmarktsituatie van deze personen en dus niet om de gangbaarheid van 
arbeidsbeperkingen of chronische gezondheidsproblemen binnen de bevolking te meten. 
Hiermee wordt aangegeven dat de gewichten van de enquêteresultaten niet gekalibreerd werden 

                                                             
33 Voor, onder andere, een uitgebreide analyse van de populatie gebaseerd op deze benadering, zie Samoy (2014). 
34 Het gaat hier om een enqûete waarbij  de problematiek op individueel  niveau ondervraagd wordt.  Hier wordt dus 

abstractie gemaakt van de gezinscomponent, die eveneens relevant kan zijn wegens mogelijke clustering van 
personen met een arbeidsbeperking in bepaalde huishoudens. 
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om een volledig representatief beeld van hun aandeel in de bevolking te verschaffen. Niettemin 
kan een analyse binnen de aangegeven betrouwbaarheidsintervallen een goed beeld geven van 
de betreffende bevolking en is de module de meest gedetailleerde bron om de personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem vanuit verschillende dimensies te 
benaderen. 

De  module  uit  2011  zoals  ontworpen  door  Eurostat,  omvat  maximaal  11  variabelen.  Hiermee  
werd verzekerd dat alle vragen steeds van toepassing waren op alle beperkingstypes en –
situaties. Daarmee is ze echter ook uitgebreider dan een gelijkaardige ad hoc module uit 2002. In 
vergelijking met de versie uit 2002, verzekerde de module uit 2011 een betere vergelijkbaarheid 
tussen de landen en werd ze ontworpen om de problematiek vollediger te omvatten. De module 
werd overigens, in de mate van het mogelijke, ontworpen aan de hand van het ‘biosociale’ 
concept van een handicap, zoals gedefinieerd in de ICF (International Classification of Functioning, 
Disability & Health) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarbij een handicap niet 
enkel gedefinieerd wordt op basis van biologische criteria, maar ook de sociale context en het 
functioneren daarin bij de problematiek betrokken wordt. Eurostat geeft in de nota’s bij de 
module uit 2011 echter aan dat het moeilijk was om deze zienswijze in een beperkte enquête als 
de EAK te operationaliseren. 

De vragen in de ad hoc module die voor dit verslag relevant zijn peilen, onder andere, naar de 
gezondheidsproblemen en -moeilijkheden op het vlak van basisactiviteiten (problemen met zien, 
horen, lopen, enz.). Om de doelpopulatie binnen de enquêteresultaten te kunnen identificeren, 
wordt een vraag gebruikt die binnen het eerste onderwerp valt. In de Belgische versie luidt die 
vraag als volgt: “Heeft u één of meerdere van de volgende langdurige gezondheidsproblemen of 
ziekten? Langdurig gaat over een duur van ten minste 6 maanden dat het probleem zich stelt of in 
de toekomst nog zal duren.” Hierop volgt een opsomming van mogelijkheden35: 

- Problemen met armen of handen (met inbegrip van artritis of reuma); 
- Problemen met benen of voeten (met inbegrip van artritis of reuma); 
- Problemen met rug of nek (met inbegrip van artritis of reuma); 
- Kanker; 
- Huidaandoeningen, met inbegrip van allergieën en ernstige misvorming; 
- Hart-, bloeddruk- of bloedsomloopstoornissen; 
- Thorax- of ademhalingsproblemen, met inbegrip van astma en bronchitis; 
- Maag-, lever-, nier- of sp sverteringsstoornissen; 
- Diabetes; 
- Epilepsie (met inbegrip van stuipen); 
- Ernstige hoofdpijn, zoals migraine; 
- Leerproblemen (lezen, schrijven of rekenen); 
- Chronische angst; 
- Depressie; 
- Andere psychische, emotionele of zenuwstoornissen; 
- Andere progressief verlopende ziekten (met inbegrip van multiple sclerose, hiv, ziekte van 

Alzheimer, ziekte van Parkinson); 
- Andere langdurige gezondheidsproblemen. 
 

De gebruikte enquêtevraag identificeert de belangrijkste gezondheidsproblemen. Het is mogelijk 
dat personen ook aan andere aandoeningen lijden, maar deze worden in een aparte vraag 
expliciet opgegeven als minder ernstig dan de belangrijkste aandoening. Bovendien focust dit 

                                                             
35  Lichte afwijkingen zijn mogelijk tussen de vraagstelling van Eurostat en de nationale enquêtes, omdat beslist kan 

worden om op nationaal niveau gedetailleerdere antwoordmogelijkheden te geven. Dit is in de Belgische enquête 
bijvoorbeeld het geval. 
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verslag op de impact van de belangrijkste gezondheidsproblematiek, om een zo ruim mogelijke 
populatie te omvatten. In dit kader wordt de bevolking met een arbeidsbeperking of een 
chronisch gezondheidsprobleem ook geïdentificeerd aan de hand van de personen die zichzelf in 
minstens één van deze 17 categorieën plaatsen, zonder een oordeel te vellen over de relatieve 
ernst van de problemen. Dit zou namelijk een keuze introduceren zonder dat daarvoor objectieve 
criteria voorhanden lijken. Bovendien zijn ook binnen deze categorieën sterke gradaties in ernst 
mogelijk. Niettemin kan het nuttig zijn om in latere studies deze groep meer in detail te 
bestuderen. 

Indien gekeken wordt naar de gehele groep van personen die een langdurig 
gezondheidsprobleem of ziekte signaleerden, dan zouden in 2011 zo’n 1,6 miljoen mensen, dit is 
23,6% van de Belgische 15- tot 64-jarige bevolking, te maken hebben met een arbeidsbeperking of 
een chronisch gezondheidsprobleem. Gegeven de zeer ruime definitie die hier wordt gehanteerd, 
is dit heel wat meer dan de ongeveer 320 000 personen uit de loontrekkende of zelfstandige 
populatie die dat jaar bij het RIZIV werden opgetekend. Het hier vermelde percentage is overigens 
berekend na uitsluiting van de personen die in de enquête niet aangaven of ze een langdurig 
gezondheidsprobleem hadden of niet. Gemiddeld in de EU was dat zo’n 5 % van de respondenten, 
in België betrof het net geen 4 %. 

Buiten de nauwe aansluiting van de EAK-gegevens met het onderwerp van dit verslag, is het 
voordeel van enquêtegegevens dat ze ongevoelig zijn voor de definitieverschillen die 
administratieve data vaak kenmerken bij internationale vergelijkingen. Zo is het in de EAK 
onmogelijk dat werkloosheid en invaliditeit “communicerende vaten” zijn, waarbij het ene land 
personen lang in de werkloosheid houdt en het andere werkzoekenden die geen baan vinden 
sneller richting alternatieve systemen als invaliditeit doorverwijst. 

 

 
Grafiek 4 – Aandeel van de bevolking dat aangeeft een arbeidsbeperking of langdurig 
gezondheidsprobleem te hebben 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige bevolking, tenzij anders vermeld, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
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Indien de analyse op basis van de enquêtegegevens doorgetrokken wordt naar de gewesten, blijkt 
dat het aandeel personen met een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem het 
grootst is in Brussel: daar geeft 27,8 % van de 15- tot 64-jarige bevolking aan zulk een probleem te 
hebben. In Vlaanderen ligt dit aandeel meer dan 6 procentpunt lager. In Wallonië geeft 26,7 % 
aan problemen te ondervinden. Deze verschillen zijn wellicht voor een deel te verklaren door de 
afwijkende samenstelling van de bevolking. Opvallend is echter dat Brussel, met gemiddeld een 
jongere bevolking dan de overige twee gewesten, toch een hoger aandeel personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem blijkt te hebben. Dit doet vermoeden 
dat er interactie-effecten zijn tussen de verschillende populatiekenmerken. Hier zal verder in het 
verslag dieper op ingegaan worden. 

Het bovengenoemde aandeel van 23,6 % van de Belgen dat met een arbeidsbeperking of 
langdurig gezondheidsprobleem te maken heeft, ligt ongeveer drie procentpunt onder het EU-
gemiddelde. De spreiding tussen de verschillende landen blijkt echter groot te zijn36. Zo geeft 
slechts 12,7% van de respondenten in Griekenland één van de 17 verschillende categorieën van 
klachten aan als relevant, terwijl dit aandeel oploopt tot 54,6% in Finland37. 

 

 
Grafiek 5 – Aandeel van de bevolking met een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem 
(in % van de totale 15-64-jarige bevolking, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
  
                                                             
36 Mogelijk alternatieve geografische referentiegroepen kennen echter een vergelijkbare mate van spreiding en lijken 

geen betere keuze dan het EU-gemiddelde. Zo ligt het gemiddelde van de buurlanden, waarvan men kan 
verwachten dat zij inzake economische ontwikkeling het dichtst bij België staan, lager dan het EU-gemiddelde, op 
net geen 22 %. De aandelen in Frankrijk en Nederland blijken echter bijzonder sterk van elkaar af te wijken, zodat 
hier allerminst sprake is van een referentiegroep met uniforme resultaten. Het aandeel personen met een 
arbeidsbeperking binnen de EU15 ligt dan weer iets hoger dan het EU-gemiddelde, op 28,6 %, maar kent met 
Griekenland, enerzijds, en Finland, anderzijds, dezelfde extremen als de grotere groep met 28 landen. Aangezien 
ook de kleinere referentiegroepen gelijkaardige onderliggende problemen kennen als het EU28-gemiddelde, werd, 
om zo volledig en neutraal mogelijk te vergelijken, het laatstgenoemde gemiddelde behouden als referentiewaarde. 

37 Ook administratieve gegevens wijzen op een sterk uiteenlopend belang van invaliditeit in de verschillende landen 
van  de  EU  (zie  bv.  OECD,  2010).  Dit  heeft  onder  meer  te  maken  met  de  uiteenlopende  regelgeving  inzake  
werkloosheid en invaliditeit, waardoor de beide systemen ‘communicerende vaten’ kunnen zijn. 
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Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze verschillen ook effectief (enkel) het gevolg zijn van verschillen in 
de gezondheidstoestand van de verschillende bevolkingen. De vraagstelling in een enquête die in 
verschillende lidstaten wordt uitgevoerd, kan enigszins verschillen, maar, gegeven dat het een 
geharmoniseerde enquête betreft, is dit waarschijnlijk niet de belangrijkste oorzaak van de 
vastgestelde spreiding van de resultaten. Wat echter een invloed kan hebben, is een verschil in 
perceptie in de verschillende landen van het al dan niet te maken hebben met een beperking of 
langdurig gezondheidsprobleem. Dit kan bovendien beïnvloed worden door de mate waarin het 
als sociaal aanvaardbaar wordt beschouwd om dergelijke problemen te signaleren.  

De onderstaande tabel bekijkt de groep personen die aangeeft langdurige gezondheidsproblemen 
te ervaren meer in detail. Zo wordt weergegeven welk aandeel elk van deze problemen heeft 
binnen de groep van personen met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem. 
Bovendien worden de Belgische resultaten per aandoening vergeleken met het EU-gemiddelde. 

 

 
Tabel 15 – Aandeel van de verschillende vormen van belemmeringen en langdurige 
gezondheidsproblemen 
(in % van de 15-64-jarige bevolking die aangeeft een probleem te hebben, gegevens voor 2011) 
 

 
België EU 

Problemen met armen of handen (met inbegrip van artritis of reuma) 9,2 7,1 
Problemen met benen of voeten (met inbegrip van artritis of reuma) 10,1 10,1 
Problemen met rug of nek (met inbegrip van artritis of reuma) 28,0 23,1 
Kanker 3,4 2,2 
Huidaandoeningen, met inbegrip van allergieën en ernstige misvorming 2,2 3,9 
Hart-, bloeddruk- of bloedsomloopstoornissen 8,6 13,1 
Thorax- of ademhalingsproblemen, met inbegrip van astma en 
bronchitis 5,2 6,5 

Maag-, lever-, nier- of sp sverteringsstoornissen 3,6 4,8 
Diabetes 3,8 4,7 
Epilepsie (met inbegrip van stuipen) 0,9 0,8 
Ernstige hoofdpijn, zoals migraine 3,8 4,2 
Leerproblemen (lezen, schrijven of rekenen) 3,9 1,2 
Chronische angst 1,2 2,3 
Depressie 4,1 3,2 
Andere psychische, emotionele of zenuwstoornissen 3,5 3,5 
Andere progressief verlopende ziekten (met inbegrip van multiple 
sclerose, hiv, ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson) 1,1 1,4 

Andere langdurige gezondheidsproblemen 7,3 8,0 

Totaal 100,0 100,0 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Hieruit  blijkt  dat  er  sterke  overeenkomsten  zijn  tussen  de  Belgische  resultaten  en  die  in  de  EU.  
Ongeveer 28 % van alle Belgen met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem 
geeft aan problemen te hebben met de rug of de nek, waarmee zij  verreweg de grootste groep 
vormen. Ook in de EU, waar zij een aandeel van om en bij de 23 % voor hun rekening nemen, is dit 
het geval. De groepen met “problemen met armen of handen” en “problemen met benen of 
voeten” en “hart- , bloeddruk- of bloedsomloopstoornissen” komen eveneens regelmatig voor 
(rond de 10 %). De overige gezondheidsklachten komen, met aandelen van rond 5 % en minder, 
minder vaak voor. 
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3.2. Samenstelling van de populatie 

Bij het beoordelen van de arbeidsmarktpositie van personen met een arbeidsbeperking of een 
chronisch gezondheidsprobleem is het belangrijk om rekening te houden met de samenstelling 
van deze groep. Indien hun arbeidsmarktpositie blijkt af te wijken van die van de bevolkingsgroep 
die dergelijke problemen niet heeft, dan is het namelijk mogelijk dat dit verband houdt met het al 
dan niet aanwezig zijn van een arbeidsbeperking, maar ook een afwijkende samenstelling zou de 
verschillen (deels) kunnen verklaren.  

De respondenten op de hierboven besproken vraag naar “langdurige gezondheidsproblemen of 
ziekten” in de ad hoc module van 2011, kunnen opgesplitst worden volgens bepaalde 
persoonskenmerken. De resultaten hiervan worden vervolgens vergeleken met de 
bevolkingsgroep die in de enquête aangaf geen “langdurige gezondheidsproblemen of ziekten” te 
hebben. Voor de interpretatie van de cijfers kan het bovendien nuttig zijn om de Belgische 
resultaten te toetsen aan het EU-gemiddelde. Voor alle dimensies (geslacht, leeftijd of 
scholingsniveau) wordt het aandeel van de verschillende mogelijke categorieën (bijvoorbeeld: 
man of vrouw) in de overeenstemmende bevolking dus weergegeven voor zowel de personen 
mét als de personen zonder langdurige gezondheidsproblemen in België en de EU. 

 

 
Grafiek 6 – Samenstelling van de bevolkingsgroepen mét en zonder een arbeidsbeperking of langdurig 
gezondheidsprobleem in België en de EU 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige bevolking, tenzij anders vermeld, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
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Inzake geslacht blijkt dat er in België nauwelijks verschillen terug te vinden zijn tussen de 15- tot 
64-jarige bevolking mét en zonder arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem: de 
verhouding man/vrouw bedraagt respectievelijk 50/50 en 50,5/49,5. Gemiddeld in de EU is het 
verschil nauwelijks groter: bij de personen zonder arbeidsbeperking is de verhouding man/vrouw 
50,8/49,2, terwijl vrouwen, met een aandeel van 52,9 %, een net iets belangrijker aandeel hebben 
in de bevolking met een beperking of langdurig gezondheidsprobleem dan mannen38. 

De verdeling van de aandelen van de verschillende leeftijdscategorieën wijkt sterker af: de 
gegevens laten zien dat de groep personen met een arbeidsbeperking of langdurig 
gezondheidsprobleem in België voor slechts 7 % uit 15-24 jarigen bestaat, terwijl die groep liefst 
21 % van de groep zónder problemen uitmaakt. Er is bovendien een duidelijke trend te zien: 
oudere leeftijdsgroepen nemen stelselmatig grotere aandelen in de bevolking met 
gezondheidsproblemen voor hun rekening, terwijl het aandeel van de oudste leeftijdsgroepen 
daalt in de bevolking die geen probleem signaleerde. Deze vaststelling weerspiegelt de doorheen 
het leven toenemende kans om met minstens één van de opgenomen (langdurige) aandoeningen 
of  problemen  te  maken  te  krijgen:  van  de  totale  55-64-jarige  bevolking  geeft  39  %  aan  een  
beperking of langdurig probleem te hebben, tegen slechts 10 % van de jongste leeftijdsgroep. De 
EU-gemiddelden komen sterk overeen met de Belgische cijfers. 

De twee onderzochte bevolkingsgroepen blijken verder duidelijk te verschillen inzake 
samenstelling volgens scholingsniveau39. In België is bijna 45 % van de personen die aangeven een 
beperking of langdurig gezondheidsprobleem te hebben, laaggeschoold. Middengeschoolden 
maken bijna 35 % van de populatie uit, hooggeschoolden slechts 21 %. Daarentegen is slechts 
27,3 % van de personen zonder klachten laaggeschoold: de grootste groep wordt gevormd door 
de middengeschoolden en ook de hooggeschoolden hebben nog een belang van bijna 34 %. Het 
EU-gemiddelde geeft een ander patroon weer: of de respondenten nu positief of negatief 
antwoorden op de vraag naar een arbeidsbeperking, de middengeschoolden vormen steeds de 
grootste deelgroep van de populatie. Bovendien zijn de verschillen in de uiterste groepen, de 
laag-en de hooggeschoolden, er heel wat minder groot dan in België. Personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem blijken in België dus heel wat vaker 
laaggeschoold te zijn. 

  

                                                             
38 De bespreking van de verschillende bevolkingsgroepen gebeurt op basis van de gegevens zoals ze uit de EAK naar 

voren komen. Het is echter belangrijk om op te merken dat er bij een enquête steeds een marge van onzekerheid 
bestaat, en dat zeer kleine verschillen dus niet noodzakelijk significant zijn. Er wordt in de verdere analyse dan ook 
slechts minimaal ingegaan op resultaten die weinig van elkaar afwijken. 

39 De scholingsniveaus stemmen overeen met de internationale classificatie ISCED 1997. De drie voornaamste in 
aanmerking genomen groepen zijn: de laaggeschoolden die ten hoogste het preprimair of lager onderwijs of de 
eerste cyclus van het secundair onderwijs hebben afgerond (niveaus 0-2), de middengeschoolden die de tweede 
cyclus van het secundair onderwijs hebben afgerond of postsecundair niet-hoger onderwijs hebben genoten 
(niveaus 3-4) en de hooggeschoolden met een diploma hoger onderwijs (niveaus 5-6). 
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3.3. Analyse op basis van socio-economisch statuut  

In dit deel wordt het socio-economisch statuut van de bevolking met en zonder arbeidsbeperking 
nagegaan. De bepaling van dit statuut gebeurt op basis van de standaard EAK-vragenlijst en is dus 
gebaseerd op de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen werkenden, werkzoekenden en inactieven. De kleine groep personen in 
legerdienst worden hier buiten beschouwing gelaten. 

Personen worden als werkend beschouwd wanneer zij gedurende de referentieweek minstens 
één uur betaalde arbeid hebben verricht, of wanneer ze een baan hadden maar tijdelijk afwezig 
waren.  

De werkzoekenden worden gedefinieerd als personen die: (a) niet werkten; (b) voor werk 
beschikbaar zijn binnen de twee weken na de referentieweek; (c) gedurende de laatste vier 
weken, met inbegrip van de referentieweek, gerichte stappen hebben ondernomen om werk in 
loondienst of als zelfstandige te zoeken, of die werk gevonden hebben en binnen ten hoogste drie 
maanden beginnen te werken.  

De inactieven zijn de personen die niet onder één van de bovenstaande definities vallen en dus 
niet economisch actief zijn. 
 

 
Grafiek 7 – Bevolkingsgroepen met en zonder arbeidsbeperking in België en de EU 
(opsplitsing volgens arbeidsmarktstatuut, in % van de overeenstemmende 15-64-jarige bevolking, gegevens 
voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Personen met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem zijn duidelijk vaker 
inactief: in België stijgt het aandeel inactieven van 29 % wanneer men geen problemen heeft tot 
45 % wanneer dit wel het geval is. In de EU zijn deze respectieve percentages gemiddeld 26 % en 
38 %.  
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Ongeacht de gezondheidstoestand is een persoon op arbeidsleeftijd in België dus vaker inactief 
dan gemiddeld in de EU. Het verschil met de EU valt in het bijzonder op bij de personen die 
zichzelf in de groep met gezondheidsproblemen plaatsen. Dit weerspiegelt zich dan ook in de 
beroepsbevolking. Bij de personen met een langdurig gezondheidsprobleem lag het aandeel 
actieven liefst 7 procentpunt lager in België dan in de EU. Dit verschil is verdeeld tussen een iets 
hoger aandeel werkzoekenden (7 % in de EU tegen 5 % in België) en, vooral, een hoger aandeel 
werkenden: in de EU werkt gemiddeld 55 % van de personen met een arbeidsbeperking of een 
chronisch gezondheidsprobleem, tegen net niet de helft in België. Ter vergelijking: de 
werkgelegenheidsgraad bij de respondenten die geen probleem signaleerden, ligt nagenoeg gelijk 
in België en de EU, op ongeveer 67 %. 

 

3.3.1. De werkenden 

Om dit verschil in aandeel werkenden te verklaren, kan het nuttig zijn om de werkenden in België 
en de EU meer in detail te bekijken en te vergelijken. Hiervoor worden de 
werkgelegenheidsgraden van de verschillende deelgroepen berekend en ook het arbeidsregime 
wordt van naderbij bekeken. 

3.3.1.1. Werkgelegenheidsgraden 

Uit de bovenstaande berekening van de werkgelegenheidsgraden voor de verschillende 
bevolkingsgroepen bleek al dat de personen met een arbeidsbeperking over het algemeen een 
lage werkgelegenheidsgraad laten optekenen. Net geen 50 % van deze laatste groep was in 2011 
beroepsactief in België, tegen bijna 67 % van de personen zonder langdurige 
gezondheidsproblemen. Deze graden worden hier opgesplitst volgens deelgroep. Zo blijkt dat de 
groepen met de hoogste aandelen werkenden de hooggeschoolden en de 25- tot 54-jarigen zijn, 
terwijl vooral de jongeren, de ouderen en de laaggeschoolden geen baan hebben. Hiermee 
weerspiegelt de situatie bij de personen met gezondheidsproblemen de structuur van de 
arbeidsmarktsituatie bij de personen zonder problemen, al is het opvallend dat er meestal een 
sterk niveauverschil terug te vinden is. Bij de 15- tot 24-jarigen is het verschil verwaarloosbaar, 
waarschijnlijk wegens het hoge aandeel studerenden40 in deze leeftijdsgroep, maar elders loopt 
dit al snel op tot rond de 20 procentpunt en bij de 45- tot 54-jarigen bedraagt de kloof liefst 
27 procentpunt. 

Deze werkgelegenheidsgraden liggen overigens vaak lager dan hun tegenhangers in de EU. 
Ongeacht geslacht, leeftijd of scholingsgraad, werken personen met een arbeidsbeperking in 
België minder vaak dan gemiddeld in de EU. Bij de middengeschoolden, met een 
werkgelegenheidsgraad van 56,4 %, beperkt het verschil met het EU-gemiddelde zich tot een 
achterstand van 2 procentpunten, maar het loopt op tot een kloof van meer dan 7 procentpunt 
bij de 45- tot 54- en de 55- tot 64-jarigen en zelfs meer dan 9 procentpunt bij de jongeren van 15 
tot 24 jaar.  

  

                                                             
40 De groep studerenden beïnvloedt de resultaten van de groep 15- tot 24-jarigen sterk. Indien deze groep buiten 

beschouwing wordt gelaten, verbetert de arbeidsmarktintegratie van de jongeren. In dit verslag werd echter 
gekozen om de studenten binnen de analyse te houden om een zo volledig mogelijk beeld van de 15- tot 64-jarige 
bevolking te kunnen schetsen. 
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Grafiek 8 – Werkgelegenheidsgraad van de verschillende bevolkingsgroepen in België en de EU 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige bevolking, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Indien de totale werkgelegenheidsgraden van België en de EU dicht bij elkaar liggen, dan is dit ook 
omdat de omvangrijke groep zonder arbeidsbeperking de lagere werkgelegenheidsgraden van de 
personen met arbeidsbeperkingen en langdurige gezondheidsproblemen compenseert. Dit blijkt 
voornamelijk uit de verdeling per leeftijdsgroep, waar de werkgelegenheidsgraden van de 
personen tussen 25 en 54 jaar, die meer dan 80 % van het totale aantal werkenden uitmaken, 
boven het overeenstemmende EU-gemiddelde liggen.  
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Grafiek 9 – Werkgelegenheidsgraad van de verschillende bevolkingsgroepen in de gewesten 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige bevolking, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

In de gewesten blijkt de werkgelegenheidsgraad van de personen met een arbeidsbeperking of 
een langdurig gezondheidsprobleem met 52,2 % het hoogst te liggen in Vlaanderen, gevolgd door 
Wallonië en Brussel, die met, respectievelijk, 46,7 en 46,0 % vergelijkbare ratio’s laten optekenen. 
Uit de resultaten blijkt ook dat de werkgelegenheidsgraad van personen met een 
arbeidsbeperking systematisch onder die van de personen zonder arbeidsbeperking ligt. In 
Vlaanderen loopt het verschil zelfs op tot 18,6 procentpunt. De vergelijking van de 
werkgelegenheidsgraden van deze twee groepen wijst er op dat de verschillen tussen de 
gewesten waarschijnlijk niet enkel kunnen worden toegeschreven aan een verschillend beleid, 
maar ook het gevolg zijn van, onder andere, een verschil in algemene arbeidsmarktdynamiek. 
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3.3.1.2. Bedrijfstakken 

Eén  van  de  vragen  van  de  EAK  peilt  naar  de  bedrijfstake  waarin  een  persoon  actief  is.  Door  de  
resultaten van deze vraag te kruisen met die van de module, kunnen we nagaan in welke mate er 
verschillen zijn in de verdeling van de werkgelegenheid van personen met en zonder 
arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem over de verschillende sectoren in België en 
de EU. Om de representativiteit van de gegevens te bewaren, werden de branches geaggregeerd. 

 

 
Tabel 16 – Aandeel werkenden in de verschillende bedrijfstakken 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige werkende bevolking, gegevens voor 2011) 
 

 België EU 

 

Arbeids-
beperking 

Geen 
arbeidsbeperking 

Arbeids-
beperking 

Geen 
arbeidsbeperking 

Landbouw, bosbouw en visserij 1,5 1,1 4,9 4,7 
Nijverheid en energie 14,8 15,4 16,6 18,0 
Bouwnijverheid 8,3 7,4 7,4 7,5 
Marktdiensten 36,3 39,6 36,4 40,2 
Niet-marktdiensten 39,2 36,5 34,6 29,5 

Totaal 100 100 100 100 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Uit de vergelijking blijkt dat de verschillen niet groot zijn, maar dat in België de personen met een 
arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem iets vaker in de niet-marktdiensten 
werken dan in de marktdiensten, terwijl dat het omgekeerde is bij de personen zonder 
gezondheidsproblemen. Uit de vergelijking blijkt ook dat personen die aangeven problemen te 
hebben iets vaker actief zijn in de bouwnijverheid en iets minder vaak in de bedrijfstakken van de 
‘nijverheid en energie’. 

Het plaatje op EU-niveau verschilt niet sterk van het Belgische, al zijn er enkele zaken die 
opvallen: er werken gemiddeld in de EU heel wat meer personen zonder arbeidsbeperking in de 
marktdiensten dan in de niet-marktdiensten. Ook wanneer personen aangeven een 
arbeidsbeperking te hebben, blijft het aandeel van de marktdiensten groter. Het verschil is echter 
miniem geworden. Verder valt op dat de aandelen van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid 
ongeveer gelijk zijn, rond 7,5 %. 

Het is echter niet vanzelfsprekend om hier conclusies uit te trekken, aangezien het niet duidelijk is 
in welke richting de causaliteit gaat: zijn er bedrijfstakken waarin personen vaker 
gezondheidsproblemen krijgen, of zijn dit juist branches die zeer toegankelijk zijn voor personen 
met zulke problemen, waardoor hun aandeel er proportioneel groter is? Om hier uitspraken over 
te kunnen doen zou een diepgaandere studie nodig zijn, met gedetailleerde gegevens per 
branche. Ook het gebruik van een alternatieve variabele die beschikbaar is in de EAK-gegevens en 
die weergeeft in welke sector men voordien werkte, biedt geen neutrale kijk op deze 
problematiek: de structuur van de werkgelegenheid kan gewijzigd zijn en ook de manier waarop 
gewerkt wordt in de betrokken bedrijfstakken kan veranderd zijn sinds de laatste keer dat een 
persoon in die branche werkzaam was. 
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3.3.1.3. Deeltijdwerk  

Deeltijdwerk komt in België relatief vaak voor, vergeleken met het EU-gemiddelde: het gaat om 
meer dan 25 % van de Belgische werkenden, tegen bijna 19 % in de hele EU. Wanneer personen 
met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem een baan hebben, blijkt dit 
zowel in België als de EU vaker dan gemiddeld een vorm van deeltijdwerk te zijn: bijna 31 % van 
de werkende personen met een arbeidsbeperking doet dit in België op deeltijdse basis, tegen 
ongeveer 24 % van de bevolking zonder beperking. In de EU stijgt het aandeel deeltijdwerkers in 
de overeenstemmende bevolkingsgroep tot 22 %, dit is 3,5 procentpunt hoger dan bij personen 
zonder beperking. 

 

 
Tabel 17 – Belang van deeltijd- en voltijdwerk per bevolkingsgroep 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige werkende bevolking, gegevens voor 2011) 
 

  Deeltijd Voltijd 

Arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem 
België 30,9 69,1 
EU 22,0 78,0 

Geen arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem 
België 23,7 76,3 
EU 18,5 81,5 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Een verdere uitsplitsing van de data op basis van de motivatie om deeltijds te gaan werken, laat 
zien dat voor ongeveer 18 % van de deeltijdwerkers met een arbeidsbeperking of een chronisch 
gezondheidsprobleem hun “ziekte of handicap” de reden was om voor dit arbeidsregime te 
kiezen. In de EU is dat gemiddeld nog geen 14 %. Het is enigszins verrassend dat voor meer dan 
80 % van de personen die aangeven een gezondheidsprobleem te hebben, dat 
gezondheidsprobleem geen reden is om hun arbeidsregime aan te passen. Zo zijn “andere 
familiale of persoonlijke redenen” belangrijker in België, met bijna 22 %. Bovendien gaf 37 % van 
de Belgische respondenten met een arbeidsbeperking aan dat zij omwille van “andere” redenen 
een deeltijdse baan kozen, dus het is waarschijnlijk dat de vraagstelling niet gedetailleerd genoeg 
was. Binnen de EU geldt dat iets minder: ongeveer 20 % van de personen met 
gezondheidsproblemen gaf “andere” redenen op, terwijl bijna 26 % aangaf dat zij geen voltijdse 
baan konden vinden. 
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3.3.1.4. Thuiswerk 

Voor personen met een beperkte mobiliteit of gezondheidsproblemen kan thuiswerken een 
mogelijkheid  zijn  om  toch  of  in  grotere  mate  actief  te  zijn  op  de  arbeidsmarkt.  In  België  blijkt  
thuiswerken bij werkende personen in deze situatie echter nauwelijks vaker voor te komen: 10 % 
geeft  aan  “gewoonlijk”  thuis  te  werken,  12,2  %  “soms”  en  77,8  %  “nooit”,  tegen  respectievelijk  
9,7 %, 11,4 % en 78,9 % bij degenen zonder arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem. 

 

 
Tabel 18 – Belang van thuiswerken per bevolkingsgroep 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige werkende bevolking, gegevens voor 2011) 
 

    
Werkt 

gewoonlijk 
thuis 

Werkt soms 
thuis 

Werkt nooit 
thuis 

Arbeidsbeperking of chronisch 
gezondheidsprobleem 

België 10,0 12,2 77,8 
EU 7,1 9,3 83,5 

     
Geen arbeidsbeperking of chronisch 
gezondheidsprobleem 

België 9,7 11,4 78,9 
EU 4,7 7,6% 87,7 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Op basis van de enquêtegegevens blijkt overigens dat thuiswerken in de EU minder vaak 
voorkomt dan in België, maar dat de mogelijkheid om thuis te werken er duidelijker dan in België 
toe bijdraagt dat een aantal van deze werkenden met een arbeidsbeperking deelnemen aan de 
arbeidsmarkt. Het hebben van een arbeidsbeperking doet het aandeel personen dat “gewoonlijk” 
thuiswerkt toenemen van 4,7 % tot 7,1 % en het aandeel personen dat “soms” thuiswerkt, 
beloopt 9,3 %, dit is 1,7 procentpunt hoger dan bij personen zonder arbeidsbeperking. 

 

3.3.2. De werkzoekenden 

Bij het analyseren van de situatie bij de werkzoekenden worden in eerste instantie de 
werkloosheidsratio’s van de verschillende deelgroepen berekend. Vervolgens wordt bekeken naar 
welk type werk gezocht wordt, hoe lang er al gezocht wordt en of er al eerdere werkervaring is. 

3.3.2.1. Werkloosheidsratio’s 

De werkloosheidsratio wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal werkzoekenden tot 
de bevolking op arbeidsleeftijd en verschilt dus van de courantere werkloosheidsgraad, die de 
verhouding weergeeft tussen de werkzoekenden en de personen die actief zijn op de 
arbeidsmarkt. Enkele voordelen van de werkloosheidsratio zijn echter de stabiele noemer 
(veranderingen in de teller hebben geen effect op de noemer) en dat het mogelijk is om de 
werkloosheidsratio samen te tellen met de werkgelegenheidsgraad en de inactiviteitsgraad om zo 
een volledig beeld te hebben van de bevolking (of een subcategorie ervan) op arbeidsleeftijd. 
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Grafiek 10 – Werkloosheidsratio van de verschillende bevolkingsgroepen in België en de EU 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige bevolking, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

De analyse op basis van het socio-economisch statuut gaf al aan dat er in België 5 % 
werkzoekenden waren onder de personen met een arbeidsbeperking of langdurig 
gezondheidsprobleem, tegen 4 % onder de personen die geen gezondheidsproblemen hadden. 
Indien deze werkloosheidsratio’s voor de verschillende deelgroepen berekend worden, dan blijkt 
dat de ratio bij de personen met gezondheidsproblemen telkens hoger ligt dan bij de personen 
zonder problemen, al zijn ook hier verschillen terug te vinden tussen de karakteristieken. Zo 
verschilt de werkloosheidsratio tussen de twee groepen bij de mannen slechts een halve 
procentpunt in België, terwijl dat bij de vrouwen oploopt tot 1,4. Hiermee is de 
werkloosheidsratio van mannen en vrouwen bij personen met een arbeidsbeperking, die bij beide 
groepen rond de 5 % ligt, overigens gelijker dan bij de personen zonder arbeidsbeperking. 

De grootste verschillen zijn terug te vinden in de opdeling volgens leeftijdsgroep. Onder de 15- tot 
24-jarige Belgen met een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem is bijna 9 % 
werkzoekend, tegen net geen 5 % bij de personen zonder zulke gezondheidsproblemen. Ook bij 
de 25- tot 34-jarigen blijkt de werkloosheidsratio sterk verschillend. Bij de oudere leeftijdsgroepen 
verkleint de kloof stelselmatig. Het geringe verschil tussen de totale werkloosheidsratio’s van de 
twee groepen kan dan ook verklaard worden door het feit dat de oudere leeftijdsgroepen 
proportioneel een veel groter gewicht hebben in de populatie van de personen met een langdurig 
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gezondheidsprobleem: meer dan 60 % van deze groep is ouder dan 45 jaar, tegen ongeveer 35 % 
bij de personen zonder arbeidsbeperking. 

Inzake scholingsgraad blijken de verschillen tussen de werkloosheidsratio’s van de twee 
beschouwde groepen in België verwaarloosbaar klein te zijn, met een maximum van minder dan 
1 procentpunt bij de middengeschoolden. Net geen 6 % van de laaggeschoolde Belgen met een 
arbeidsbeperking zocht een betrekking, tegen iets meer dan 5 % van de personen zonder 
gezondheidsproblemen. Zowel voor personen mét als zonder arbeidsbeperking nam dit aandeel 
af naarmate het scholingsniveau toenam. Bij de hooggeschoolden lag het aantal werkzoekenden 
in beide groepen zo rond de 3 %.  

Bij de cijfers voor de EU kan ongeveer hetzelfde patroon teruggevonden worden, maar de niveaus 
liggen telkens hoger. Wanneer deze resultaten naast de overeenkomstige 
werkgelegenheidsgraden gelegd worden, geeft dit het beeld dat op globaal niveau gevonden was 
bij de analyse volgens socio-economisch statuut, namelijk dat personen met een 
arbeidsbeperking in België vaker inactief zijn dan de personen zonder arbeidsbeperking en dat ze 
in de EU vaker actief zijn op de arbeidsmarkt dan in België. Hier gaat het deel over de inactieven 
wat dieper op in. 

3.3.2.2. Type van gezocht werk  

Zowel in België als in de EU blijken personen met een arbeidsbeperking die in loondienst willen 
minder vaak enkel een voltijdse betrekking te zoeken en te willen aanvaarden dan personen 
zonder arbeidsbeperking. Wanneer de werkzoekenden bereid zijn om ook een deeltijdse baan te 
aanvaarden, dan verdwijnt het verschil tussen personen met een arbeidsbeperking of langdurig 
gezondheidsprobleem en personen zonder beperking bijna volledig. Ongeacht of werkzoekenden 
al dan niet een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem hebben, zijn er zeer weinig 
personen die uitkijken naar een zelfstandige betrekking. De betreffende gegevens zijn dus ook 
niet representatief. 

 

 
Tabel 19 – Type van gezochte betrekking 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige werkzoekenden, gegevens voor 2011) 
 

 Arbeidsbeperking of 
langdurig 

gezondheidsprobleem 

Geen arbeidsbeperking 
of langdurig 

gezondheidsprobleem 
 BE EU BE EU 

Zelfstandige n.r. 3,5 n.r. 2,7 
Enkel een voltijdse baan wordt gezocht of is reeds 
gevonden 

24,1 24,3 30,3 28,9 

Een voltijdse baan wordt gezocht, maar, indien die niet 
beschikbaar is, wordt deeltijds aanvaard 

42,0 34,4 41,1 32,0 

Een deeltijdse baan wordt gezocht, maar, indien die niet 
beschikbaar is, wordt voltijds aanvaard 

n.r. 4,6 6,1 2,6 

Enkel een deeltijdse baan wordt gezocht of is reeds 
gevonden 

12,1 11,7 7,6 7,6 

Niet gespecifieerd n.r. 21,5 13,6 26,1 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
n.r. = niet-representatieve gegevens. 
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3.3.2.3. Werkloosheidsduur 

Werkzoekenden met een arbeidsbeperking doen er, ongeacht het type werk dat gezocht wordt, 
vaak lang over om een baan te vinden: gemiddeld in de EU is meer dan 53 % van deze personen 
reeds meer dan een jaar werkzoekend. In België loopt dat aandeel zelfs op tot meer dan 60 %. Bij 
de personen zonder problemen is het verschil heel wat geringer, met respectievelijk 45 % en 
47 %. 

 

 
Grafiek 11 – Werkloosheidsduur van de verschillende groepen werkzoekenden in België en de EU 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige werkzoekenden, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Het aandeel nieuwe instroom in de werkloosheid is ook kleiner bij de groep die aangeeft 
gezondheidsproblemen te ondervinden dan bij de groep die niet met deze problemen wordt 
geconfronteerd. Dit valt opnieuw sterk op in België, waar net geen 24 % van de werkzoekenden 
met een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem minder dan 6 maanden 
werkzoekend is. Dit is bijna 8,5 procentpunt minder dan bij de overeenstemmende groep zonder 
gezondheidsproblemen. De combinatie met het hoge aandeel werkzoekenden dat reeds meer 
dan een jaar zoekt, lijkt aan te geven dat personen die signaleren een beperking of langdurig 
gezondheidsprobleem te hebben hun profiel moeilijker kunnen matchen met het beschikbare 
aanbod aan arbeidsplaatsen. 
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3.3.2.4. Werkervaring 

Nochtans zou de meerderheid van de werkzoekenden met een arbeidsbeperking in België een 
zekere vorm van werkervaring hebben: 87 % was al eens eerder werkzaam, tegen slechts 13 % die 
niet of slechts occasioneel zouden gewerkt hebben. In de EU zou het aandeel werkzoekenden met 
een beperking met voorgaande werkervaring zelfs oplopen tot meer dan 90 %. 

 

 
Tabel 20 – Aandeel werkzoekenden met werkervaring per bevolkingsgroep 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige werkzoekenden, gegevens voor 2011) 
 

    Geen 
werkervaring Werkervaring 

Arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem 
België 13,1 86,9 
EU 9,8 90,2 

    

Geen arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem 
België 26,0 74,0 
EU 19,4 80,6 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Het percentage werkzoekenden met werkervaring is heel wat lager bij de personen zonder 
gezondheidsproblemen. Dit lijkt contra-intuïtief, maar kan worden toegeschreven aan de 
leeftijdsstructuur van de populaties: de personen die aangeven een arbeidsbeperking of langdurig 
gezondheidsprobleem te hebben zijn immers relatief ouder, waardoor de kans om reeds gewerkt 
te hebben toeneemt. Indien, om de invloed van deze factor te neutraliseren, enkel de 55- tot 64-
jarigen worden beschouwd, blijkt 12,4 % van de personen met een arbeidsbeperking geen 
werkervaring te hebben, tegen 4,3 % van de personen zonder deze problemen. 

 

3.3.3. De inactieven 

Bij de inactieven wordt, naast de berekening van de inactiviteitsgraden, ook gekeken naar de 
redenen om inactief te zijn en nagegaan of deze personen reeds eerdere werkervaring hebben. 

3.3.3.1. Inactiviteitsgraden 

De analyse op basis van het socio-economisch statuut gaf al aan dat 45 % van de Belgische 
personen met een arbeidsbeperking inactief waren in 2011, tegen slechts 29 % van de personen 
zonder deze problemen. 
  



129. 

 
 
Grafiek 12 – Inactiviteitsgraden van de verschillende bevolkingsgroepen in België en de EU 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige bevolking, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 
Vrouwen zijn duidelijk vaker inactief dan mannen: bij de Belgen met langdurige 
gezondheidsproblemen is 40 % van de mannen en 51 % van de vrouwen inactief, tegen 
respectievelijk 23 % en 35 % in de overeenstemmende populaties zonder deze problemen. 

De opdeling volgens leeftijdsgroep laat zien dat de inactiviteitsgraden het hoogst zijn bij de 
groepen aan beide uitersten van het leeftijdsspectrum. Jongeren van 15 tot 24 jaar met 
langdurige gezondheidsproblemen zijn, met een inactiviteitsgraad van 65 %, iets minder vaak 
inactief dan hun tegenhangers zonder deze gezondheidsproblemen, waarvan meer dan 70 % niet 
actief is op de arbeidsmarkt. De reden hiervoor was zichtbaar bij de berekening van de 
werkloosheidsratio’s, waarbij personen met een arbeidsbeperking in deze leeftijdsgroep vaker 
werkzoekend zijn dan hun leeftijdsgenoten zonder gezondheidsproblemen. Dit is dan ook een 
resultaat van de lagere gemiddelde scholingsgraad die bij de eerstgenoemde groep personen te 
vinden is. Bij de oudste leeftijdsgroep op de arbeidsmarkt is het inactiviteitsniveau in beide 
groepen hoog, met meer dan de helft van de personen zonder arbeidsbeperking die niet meer 
actief zijn en bijna 70 % van de personen met beperking. De personen in de leeftijdsgroepen 
tussen  25  tot  54  jaar  zijn  dan  weer  opvallend  vaak  actief:  zo  is  slechts  25  %  van  de  25-  tot  34-
jarige personen met een arbeidsbeperking inactief. De kloof tussen de twee beschouwde groepen 
loopt echter op tot meer dan 25 procentpunt bij de 45- tot 54-jarigen. 
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De inactiviteitsgraad daalt duidelijk naarmate het scholingsniveau toeneemt. Onder de Belgische 
laaggeschoolden is meer dan de helft inactief, ongeacht hun gezondheidstoestand. Bij de 
hooggeschoolden met een arbeidsbeperking is een kwart inactief, tegen slechts 13 % van hun 
tegenhangers zonder langdurige gezondheidsproblemen. 

In de EU zijn de inactiviteitsgraden overheen de verschillende categorieën van de personen met 
een arbeidsbeperking lager dan die in België, maar het patroon blijkt opnieuw overeen te komen. 

3.3.3.2. Belemmeringen 

Voor 39 % van de inactieven met een arbeidsbeperking in België is hun ziekte of handicap de 
reden om niet naar werk te zoeken. Binnen de EU is dit aandeel, met 37 %, vergelijkbaar. Bij  de 
personen die aangeven geen gezondheidsproblemen te hebben, is dit percentage logischerwijs 
verwaarloosbaar. 

De op een na grootste groep inactieven met een gezondheidsprobleem in België geeft, met 18 %, 
pensionering op als reden. Aangezien reeds was vastgesteld dat de populatie met 
arbeidsbeperking gemiddeld ouder is dan de populatie zonder gezondheidsprobleem, ligt dit 
resultaat in de lijn van de verwachtingen. In de EU ligt dit percentage, met 33 % overigens nog 
heel wat hoger. Inactieven zonder arbeidsbeperking zijn zowel in België als in de EU over het 
algemeen minder vaak gepensioneerd (respectievelijk 13 % en 16 %).  

 

 
Tabel 21 – Redenen om geen baan te zoeken 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige inactieven, gegevens voor 2011) 
 

 Arbeidsbeperking of 
chronisch 

gezondheids-
probleem 

Geen 
arbeidsbeperking of 

chronisch 
gezondheids-

probleem 
 BE EU BE EU 

Wacht om terug opgeroepen te worden (tijdelijke werkloosheid) 0 n.r. 0 1 
Eigen ziekte of handicap 39 37 n.r. 1 
Zorg voor kinderen of hulpbehoevende volwassenen 2 5 5 12 
Andere persoonlijke of familiale verantwoordelijkheden 10 5 13 9 
Onderwijs of opleiding 9 7 55 45 
Pensionering 18 33 13 16 
Overtuiging dat geen betrekking beschikbaar is 5 4 4 6 
Andere redenen 16 8 10 11 

 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
n.r. = niet-representatieve gegevens. 
 
 

Slechts 5 % van de inactieven met een arbeidsbeperking geeft aan dat ze er van overtuigd zijn dat 
er voor hen geen betrekking beschikbaar is. Gemiddeld in de EU is dit 4 %. Deze percentages zijn 
vergelijkbaar met de overeenstemmende bevolking zonder problemen (respectievelijk 4 % en 6 % 
in België en de EU). 

Slechts 2 % van de inactieven met een beperking in België is niet actief op de arbeidsmarkt 
omwille van de zorg voor kinderen of hulpbehoevende volwassenen. In de EU is dit percentage 
met 5 % meer dan dubbel zo belangrijk. Dezelfde verhouding kan gevonden worden bij de 
personen zonder arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem.  
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Tenslotte laat 16 % van de respondenten "andere redenen" noteren. In de EU is dat gemiddeld 
slechts ongeveer de helft, terwijl dit percentage bij de personen zonder problemen rond de 10 % 
schommelt. Dit kan een indicatie zijn dat de bevraging voor de Belgische groep net niet 
gedetailleerd genoeg was. 

3.3.3.3. Werkervaring 

Ondanks het feit dat deze personen momenteel niet werken en ook geen werk zoeken, blijkt meer 
dan drie kwart van hen in België in het verleden te hebben gewerkt. In de EU loopt dit percentage 
zelfs op tot 80 %. Dit staat in sterk contrast met de situatie bij de inactieven zonder problemen, 
waar in België slechts 39 % werkervaring heeft. 

 

 
Tabel 22 – Aandeel inactieven met werkervaring per bevolkingsgroep 
(in % van de overeenstemmende 15-64-jarige inactieven, gegevens voor 2011) 
 

  Geen 
werkervaring Werkervaring 

Arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem 
België 24 76 

EU 20 80 
    

Geen arbeidsbeperking of chronisch gezondheidsprobleem 
België 61 39 

EU 54 46 
 

 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Deze hoge percentages weerspiegelen waarschijnlijk, opnieuw, de toenemende kans om met een 
arbeidsbeperking geconfronteerd te worden naarmate men ouder wordt. Onder de 55- tot 64-
jarige inactieven is de verdeling heel wat gelijker: in België heeft namelijk 88 % van de 55- tot 64-
jarige personen met een arbeidsbeperking voorgaande werkervaring, tegen 86 % van hun 
leeftijdsgenoten zonder langdurige gezondheidsproblemen. 
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3.4. Regressie-analyse  

Om de invloed van een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem op de 
arbeidsmarktpositie te kunnen beoordelen, moet gecontroleerd worden voor individuele 
kenmerken, zoals geslacht, leeftijdsgroep, scholingsgraad, enz.  

Deze analyse kan geformaliseerd worden door de relatie tussen de kans op werk en verschillende 
verklarende variabelen op te nemen in een logistische regressie41. In deze econometrische 
benadering is de afhankelijke variabele binair, waarbij deze de waarde 1 aanneemt indien de 
persoon in kwestie een baan heeft, en 0 wanneer dit niet het geval is. Ook de kenmerken 
waarvoor we willen controleren worden omgezet naar een binaire vorm. Zo wordt, bijvoorbeeld, 
de variabele geslacht omgezet in twee binaire variabelen ‘man’ en ‘vrouw’. Wanneer er drie 
mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld voor de variabele waarin het hoogst behaalde scholingsniveau is 
opgenomen, dan wordt deze ene variabele getransformeerd in drie binaire variabelen: 
laaggeschoold, middengeschoold en hooggeschoold, waarbij per persoon telkens de gepaste 
binaire variabele de waarde 1 aanneemt, en de overige twee de waarde 0. 

De logistische regressie maakt het mogelijk om telkens het effect van een enkel kenmerk te 
ramen ten opzichte van een referentiegroep en controlerend voor de andere kenmerken. De 
invloed van het scholingsniveau zal dus los staan van de invloed van het geslacht, aangezien het 
model met deze effecten afzonderlijk rekening houdt. 

De kenmerken waarvoor in de regressie m.b.t. België zal gecontroleerd worden, zijn de volgende: 
geslacht, aanwezigheid van een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem, leeftijd, 
scholingsniveau, geboorteland en gewest waarin de persoon woonachtig is. Het geboorteland 
wordt  mee  in  de  analyse  opgenomen  als  proxy-variabele  om  de  afkomst  van  de  betrokken  
persoon mee in rekening te kunnen brengen. De afkomst van een persoon wordt hier opgenomen 
omdat eerder onderzoek (zie bv. De Keyser et al. (2012)) heeft aangetoond dat deze factor - net 
als de overige opgenomen kenmerken - een belangrijke impact heeft op de arbeidsmarktpositie. 
Bovendien is het hiervoor een betere benadering is dan, bijvoorbeeld, de nationaliteit. 

Door gebruik te maken van deze variabelen bestaat de referentiegroep uit in België geboren, 
middengeschoolde, 25- tot 54-jarige mannen zonder arbeidsbeperking, wonend in Vlaanderen. Bij 
de keuze voor deze referentiegroep werd telkens de grootste groep binnen de Belgische 
bevolking gekozen. Indien kenmerken niet expliciet worden opgenomen, wordt er niet voor 
gecontroleerd. Dat betekent echter niet dat andere factoren, zoals bijvoorbeeld 
gezinssamenstelling, sociaal netwerk en taalkennis, geen effect kunnen hebben op de 
arbeidsmarktsituatie van een persoon, maar er bestaan niet altijd voldoende gegevens om deze 
kenmerken in de analyse te betrekken. 

  

                                                             
41 De hier gekozen methode en bron is uiteraard niet de enige mogelijkheid om de kans op werk van deze doelgroep 

te onderzoeken. Zo heeft Baert (2014), bijvoorbeeld, ook experimenteel gerandomiseerd onderzoek gevoerd naar 
de kans op werk bij werkzoekenden die in hun sollicitatiebrieven vermelden een functiebeperking te hebben. 
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Tabel 23 – Kans om in België aan het werk te zijn: econometrische resultaten  
(ongewogen1 logit-model, op basis van de gegevens van 2011) 
 

 Coëfficiënt van 
de parameter 

Standaard-
afwijking 

Significantie2 Berekende kans3 

     

Referentie4 2,4131 0,053 *** 91,8 
Arbeidsbeperking -0,7943 0,047 *** 83,5 
Vrouw -0,7111 0,041 *** 84,6 
Leeftijd van 15 tot 24 jaar -2,6301 0,055 *** 44,6 
Leeftijd van 55 tot 64 jaar -1,7516 0,049 *** 66,0 
Laaggeschoold -0,8851 0,046 *** 82,2 
Hooggeschoold 0,6473 0,053 *** 95,5 
Geboren in een ander EU-land -0,1493 0,077 * 90,6 
Geboren in een niet-EU-land -1,0612 0,070 *** 79,4 
Wonend in Brussel -0,4039 0,067 *** 88,2 
Wonend in Wallonië -0,3061 0,043 *** 89,2 

R² 0,3092    
 

 
Bronnen: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011, berekeningen NBB met niet-gewogen gegevens.  
1 De analyse werd ongewogen uitgevoerd, omdat de wegingscoëfficiënten in de EAK niet gekalibreerd werden met 

betrekking tot het aandeel personen met of zonder een arbeidsbeperking in de bevolking. 
² ***: significant op 1 %, **: significant op 5%, *: significant op 10%. 
3 De in de tabel opgenomen kansen zijn niet additief. De gehanteerde weergave is van het ceteris paribus-type: er 

wordt telkens één kenmerk gewijzigd ten opzichte van de referentiegroep. 
4 De referentie is een in België geboren en in Vlaanderen wonende middengeschoolde man zonder arbeidsbeperking 

tussen 25 en 54 jaar. 
 

Het model zoals het hier wordt gespecifieerd is als geheel significant op 1 %. De uit de regressie 
verkregen coëfficiënten zijn significant binnen de 1 %-drempel, enkel het kenmerk ‘geboren in 
een ander EU-land’ blijkt minder significant. De referentiegroep heeft een zeer grote kans om een 
baan te hebben: bijna 92 % van hen blijkt te werken. Ceteris paribus, door slechts één kenmerk te 
wijzigen, blijkt de werkgelegenheidskans kleiner indien men een vrouw is, een arbeidsbeperking 
heeft, jonger of ouder is dan de referentiegroep, laaggeschoold is, niet in België is geboren en in 
Brussel  of  Wallonië  woont.  Bij  de in  België  geboren hooggeschoolde 25-54-jarige mannen die  in  
Vlaanderen wonen en geen gezondheidsproblemen hebben, daarentegen, zou meer dan 95 % 
werken. 

Het hebben van een arbeidsbeperking is een relatief belangrijke determinant van de 
arbeidsmarktintegratie van een persoon: de wijziging van dit kenmerk verlaagt de 
werkgelegenheidskans tot 83,5 %. Daarmee is het belang van deze factor gelijkaardig aan het 
belang van het geslacht van een persoon, aangezien de kans om aan de slag te zijn bij vrouwen 
ongeveer 1 procentpunt hoger ligt, op 84,6 %.  

De leeftijd van een persoon blijkt een bijzonder sterke invloed te hebben op de 
werkgelegenheidspositie. Indien men tussen de 15 en 24 jaar oud is, dan ligt de kans dat men aan 
het werk is meer dan de helft lager dan in de referentiegroep. Dit is voor een groot deel uiteraard 
toe te schrijven aan het feit dat men in deze leeftijdscategorie vaak nog studeert. Ook in de groep 
55-  tot  64-jarigen  blijkt  de  kans  op  een  baan  heel  wat  kleiner  te  zijn:  het  verschil  met  de  
referentiegroep bedraagt ongeveer 25 procentpunt. Heel wat personen in deze leeftijdsgroep 
hebben de arbeidsmarkt dan ook reeds verlaten. 
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Geboren worden buiten de EU, maar voor het overige dezelfde kenmerken hebben als de groep 
referentiepersonen, geeft een werkgelegenheidskans van ongeveer 79 %, meer dan 
12 procentpunten lager dan die referentiepersonen. Indien enkel de variabele scholingsgraad 
verandert naar laaggeschoold, dan zakt de werkgelegenheidsgraad met net geen 10 procentpunt 
tot 82,2 %.  

De bovengenoemde factoren zijn ook belangrijker dan het gewest waarin iemand woont. Buiten 
Vlaanderen wonen is negatief voor de werkgelegenheidskansen, al is het effect relatief klein ten 
opzichte van de andere factoren. 

Het kan interessant zijn om resultaten van België internationaal te kunnen vergelijken aan de 
hand van het EU-gemiddelde. Dit is mogelijk met behulp van de EAK-gegevens. Dit kan 
vanzelfsprekend enkel met een regressie die niet langer controleert voor het gewest waarin men 
woont. Bovendien zal een EU-gemiddelde dat voor het geboorteland wil controleren steeds licht 
vertekend worden door de Duitse gegevens, aangezien het geboorteland daar in de EAK niet 
bevraagd wordt. Duitsland wordt niet geweerd uit de regressie omdat in dat geval ook de 
informatie over de overige individuele kenmerken van de bevolking verloren zou gaan. 

 

 
Grafiek 13 – Kans om aan het werk te zijn: afwijkingen t.o.v. de referentiegroep  
(ongewogen logit-model1, op basis van de gegevens van 2011) 

 

 
 

Bronnen: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011, berekeningen NBB met niet-gewogen gegevens.  
1 Significant op 1 % voor alle resultaten van België en de EU. De R² bedraagt, respectievelijk, 0,3064 en 0,2085. De in 

de grafiek opgenomen kansen zijn niet additief. De gehanteerde weergave is van het ceteris paribus-type: er wordt 
telkens één kenmerk gewijzigd ten opzichte van de referentiegroep. 

2 De referentie is een in België  geboren, middengeschoolde man zonder arbeidsbeperking tussen 25 en 54 jaar. 
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De gereduceerde specificatie van het model is als geheel en voor de individuele verklarende 
variabelen significant op 1% voor zowel België als de EU. Een in België geboren 25- tot 54-jarige 
middengeschoolde man zonder arbeidsbeperking blijkt volgens deze raming meer dan 90 % kans 
te  hebben  om  aan  de  slag  te  zijn.  Het  verwijderen  van  de  significante  factor  gewest  blijkt  de  
coëfficiënten van alle verklarende variabelen negatief te beïnvloeden, waardoor de 
overeenstemmende arbeidskansen telkens iets lager uitvallen dan wanneer wel gecontroleerd 
wordt voor de gewesten.  

De referentiepersonen in de EU hebben 85 % kans werkzaam te zijn. Zowel in België als gemiddeld 
in de EU blijkt het hebben van een arbeidshandicap de werkgelegenheidskansen met net geen 
10 procentpunt te verminderen. De kansen op werk bij de personen met dezelfde eigenschappen 
als de referentiepersonen, maar mét een arbeidsbeperking liggen in België hoger dan gemiddeld 
in de EU. Dit staat in contrast met de lagere werkgelegenheidsgraad van België wanneer de totale 
bevolking in ogenschouw wordt genomen. Ook de vrouwen, de laag- en hooggeschoolden en de 
personen geboren in een ander EU-land hebben in België een hogere kans om aan de slag te zijn.  

Bij de overige factoren ligt de werkgelegenheidskans in België lager dan in de EU: zowel wanneer 
men een van de referentiegroep afwijkende leeftijd heeft als wanneer men geboren werd buiten 
de EU. Gegeven de hogere werkgelegenheidsgraad van de Belgische referentiepersoon, betekent 
dit dat deze factoren een veel grotere (negatieve) rol spelen op de Belgische arbeidsmarkt dan in 
de EU.  

Een gelijkaardige benadering wordt in onderdeel 4.1 gebruikt om de werkgelegenheidskansen van 
de personen met een arbeidsbeperking in de individuele EU-landen te vergelijken. 

Wanneer overigens op gelijkaardige wijze wordt gekeken naar de invloed van een 
arbeidsbeperking op de kans om vol- of deeltijds te werken, dan blijkt dat zulk een beperking de 
kans om voltijdwerk te verrichten slechts minimaal verkleint. De keuze om vol- of deeltijds aan de 
slag te zijn blijkt voornamelijk beïnvloed te worden door het geslacht, waarbij vrouwen veel vaker 
voor dit laatste arbeidsregime kiezen, zelfs wanneer gecontroleerd wordt voor factoren als 
arbeidsbeperking, leeftijd, scholingsniveau, het al dan niet hebben van kinderen en de tak waarin 
men tewerkgesteld is. 
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Personen die hinder ondervinden van een handicap of langdurig gezondheidsprobleem. 

De relatief kleine invloed van een handicap die in de bovenstaande regressie wordt gevonden, 
kan wellicht verklaard worden door het feit dat de populatie die hier werd geïdentificeerd als 
groep met een arbeidsbeperking of langdurig gezondheidsprobleem niet noodzakelijk hinder 
ondervindt van het opgegeven gezondheidsprobleem. Hinder door gezondheidsproblemen kan 
namelijk een arbeidsparticipatie bemoeilijken. In de inleiding van dit hoofdstuk werd reeds 
vermeld dat het mogelijk is om via de standaardvragen binnen de EAK in België een populatie van 
ongeveer 1 miljoen personen af te bakenen die aangeeft hinder (in eender welke mate) te 
ondervinden van een handicap of langdurige aandoening. 

 
Kans om in België aan het werk te zijn: econometrische resultaten  
(ongewogen1 logit-model, op basis van de gegevens van 2013) 
 

 Coëfficiënt van 
de parameter 

Standaard-
afwijking 

Significantie2 Berekende kans3 

     
Referentie4 1,2591 0,0196 *** 77,9 
Hinder -0,9668 0,025 *** 57,3 
Vrouw -0,508 0,018 *** 67,9 
Leeftijd van 15 tot 24 jaar -1,8796 0,0542 *** 35,0 
Leeftijd van 55 tot 64 jaar -0,8611 0,0449 *** 59,8 
Laaggeschoold -0,9903 0,0208 *** 56,7 
Hooggeschoold 0,8544 0,023 *** 89,2 
Geboren in een ander EU-land 0,1098 0,0348 *** 79,7 
Geboren in een niet-EU-land -0,4813 0,0306 *** 68,5 
Wonend in Brussel -0,5035 0,0293 *** 68,0 
Wonend in Wallonië -0,2841 0,0194 *** 72,6 
R² 0,1852    

 

 
Bronnen: ADS (EAK, microgegevens), berekeningen NBB met niet-gewogen gegevens.  
1 De analyse werd ongewogen uitgevoerd, omdat de wegingscoëfficiënten in de EAK niet gekalibreerd werden 

met betrekking tot het aandeel personen met of zonder een arbeidsbeperking in de bevolking.. 
² ***: significant op 1 %, **: significant op 5%, *: significant op 10%. 
3 De in de tabel opgenomen kansen zijn niet additief. De gehanteerde weergave is van het ceteris paribus-type: er 

wordt telkens één kenmerk gewijzigd ten opzichte van de referentiegroep. 
4 De referentie is een in België geboren, in Vlaanderen wonende middengeschoolde man tussen 25 en 54 jaar die 

geen hinder ondervindt van een handicap of langdurig gezondheidsprobleem. 
 

 

Wanneer de logit-regressie wordt geraamd op basis van deze gegevens, dan blijkt dat het 
ondervinden van hinder door een handicap of langdurig gezondheidsprobleem een heel wat 
grotere invloed heeft op de kansen op werk. De referentiepersoon is bij deze regressie een in 
België geboren, in Vlaanderen wonende middengeschoolde man tussen 25 en 54 jaar die geen 
hinder ondervindt van een handicap of langdurig gezondheidsprobleem. Een persoon met deze 
eigenschappen heeft 77,9 % kan op werk. Indien deze persoon hinder zou ondervinden, dan zou 
deze kans terugvallen tot 57,3 %, meer dan 20 procentpunt minder. 

Deze resultaten moeten echter genuanceerd worden: ondanks het feit dat elke variabele 
significant is op 1 %, blijkt de R² van dit model slechts 18,5 % te zijn, waarmee aangegeven wordt 
dat nog geen 20 % van de variatie er door verklaard kan worden. 
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4. INTERNATIONALE ERVARINGEN 

 

Samenvatting 

Volgens de gegevens van de ad hoc module van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) uit 
2011 worden grote verschillen vastgesteld tussen de landen van de EU inzake de 
arbeidsmarktdeelname van personen met een arbeidsbeperking. In Zweden en Finland waren 
ongeveer 70 % of meer van de respondenten met een arbeidsbeperking aan het werk; in Kroatië 
en Hongarije, daartegenover, lag dat aandeel ongeveer de helft lager. Die verschillen kunnen 
echter niet helemaal los worden gezien van de aanzienlijke dispersie van het aandeel van deze 
groep in de bevolking; de enquête biedt hiervoor echter geen verklaring. 

Een econometrische analyse geeft aan dat de impact van een arbeidsbeperking op de kans op 
werk in elk van de EU lidstaten negatief is. Maar in Zweden, Finland en Luxemburg blijft deze, in 
vergelijking met personen zonder handicap, bijzonder beperkt, tot ongeveer 1 procentpunt. Dit 
staat in sterk contrast met landen als Hongarije, Roemenië en Ierland, waar de kloof meer dan 
20 procentpunt bedraagt. Een arbeidsbeperking is in de verschillende landen overigens nooit de 
belangrijkste van de opgenomen verklarende variabelen. 

In het kader van het "Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers"-project stelde de OESO 
twee indicatoren op, die respectievelijk betrekking hebben op het beleid inzake uitkeringen en 
inzake tewerkstelling en integratie. Binnen de EU zijn de uitkeringen het meest genereus in 
Zweden en het minst in het Verenigd Koninkrijk; het beleid is het meest gericht op activering in 
Denemarken, terwijl dat het minst het geval is in Griekenland en Portugal. Voor de beide 
dimensies neemt België een middenpositie in. Per saldo kennen vooral Denemarken, Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk een meer activerend beleid, terwijl voornamelijk Griekenland, Ierland en 
Portugal meer op uitkeringen gericht zijn. In België, net als bv. in Finland en Frankrijk, houden de 
beide elementen elkaar ongeveer in evenwicht.  

Sinds - het door de OESO gebruikte referentiejaar - 1990 blijkt overigens over het algemeen een 
zeer duidelijke tendens naar een beleid dat minder op uitkeringen en meer op integratie is gericht. 
De in de diverse landen doorgevoerde hervormingen in het beleid inzake de personen met een 
arbeidsbeperking kunnen worden samengevat in drie grote trends, meer bepaald de uitbreiding 
van op integratie gerichte maatregelen, de verbetering van de institutionele structuur en de 
verstrakking van de uitkeringsregelingen. 
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4.1. Arbeidsmarktdeelname van personen met een arbeidsbeperking in de landen van 
de EU 

Volgens de gegevens van de ad hoc module van de EAK uit 2011 worden grote verschillen 
vastgesteld tussen de landen van de EU42. In Zweden en Finland waren ongeveer 70 % of meer 
van de respondenten met een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem aan het 
werk; in Kroatië en Hongarije, daartegenover, lag dat aandeel ongeveer de helft lager. In landen 
als Zweden en Finland, maar ook in Luxemburg, Frankrijk en Letland ligt de 
werkgelegenheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking overigens nauwelijks lager dan 
die van de andere inwoners. Daarentegen beloopt dat ecart in een hele reeks landen meer dan 
20 procentpunt, met uitschieters tot ongeveer 30 procentpunt in Hongarije, Denemarken en 
Nederland. 

 
 
Grafiek 14 - Werkgelegenheidsgraden in de EU 
(15-64-jarigen, in % van de overeenstemmende bevolking, in 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
 
 

Hierbij dient vermeld te worden dat de gegevens niet losstaan van het aandeel van de bevolking 
dat zichzelf als arbeidsbeperkt beschouwt. Over het algemeen genomen komt een duidelijk 
verband voor (correlatiecoëfficiënt van 0,85) tussen de werkgelegenheidsgraden van 
arbeidsbeperkte personen en hun aandeel in de bevolking: naarmate de personen met een 
arbeidsbeperking een groter aandeel vertegenwoordigen in de bevolking laten ze dus, over het 
algemeen, een hogere werkgelegenheidsgraad optekenen. Een mogelijke verklaring kan 

                                                             
42 Een internationale vergelijking van het arbeidsmarktstatuut van personen met een arbeidsbeperking op basis van 

administratieve gegevens is een zeer hachelijke opdracht, aangezien deze statistieken gebaseerd zijn op de in de 
betreffende landen geldende regelgeving, onder meer m.b.t. het verkrijgen van uitkeringen inzake werkloosheid en 
invaliditeit. Hierdoor zijn deze beide regelingen vaak "communicerende vaten", wat een internationale vergelijking 
sterk bemoeilijkt. 
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gevonden worden in de zeer ruime definitie die in de EAK-module gehanteerd werd, waardoor 
zeer uiteenlopende ziektebeelden en gradaties van arbeidsbeperkingen onder dezelfde noemer 
gevat worden. Ongetwijfeld komen tussen de landen - deels cultureel bepaalde - verschillen voor 
in de mate waarin personen met een eerder "geringe" arbeidsbeperking in de EAK-module 
effectief aangaven arbeidsbeperkt te zijn. Aangezien zij mogelijks nauwelijks minder kans hebben 
op werk, drijft dit de werkgelegenheidsgraad van deze groep op. Tevens is het mogelijk dat landen 
met een aanzienlijke populatie arbeidsbeperkten meer geneigd zijn een beleid uit te werken om 
deze personen aan het werk te krijgen dan andere landen, met een hogere 
werkgelegenheidsgraad tot gevolg. 

De bekomen resultaten qua werkgelegenheidsgraden zijn uiteraard ook in zekere mate beïnvloed 
door de structuur van de bevolking, o.a. qua geslacht, leeftijd en scholingsniveau. Een 
eenvoudige, puur rekenkundige oefening om te corrigeren voor dat verschil in structuur levert 
echter een sterk gelijkaardig beeld op, waarbij dus nog steeds grote verschillen voorkomen tussen 
de EU-landen. 

In het vorige hoofdstuk werd een regressie-analyse uitgevoerd voor België en het EU-gemiddelde 
om de impact van bepaalde individuele kenmerken op de kans op werk in te schatten. Deze 
analyse werd ook uitgevoerd voor elk van de 28 EU-lidstaten afzonderlijk, teneinde de 
afzonderlijke impact van een arbeidsbeperking of een chronisch gezondheidsprobleem onderling 
te kunnen vergelijken. 

Deze impact wordt gemeten aan de hand van het in procentpunt gemeten verschil tussen de kans 
op werk voor de referentiegroep - ter herinnering, het gaat om in het betrokken land geboren 
middengeschoolde mannen van 25 tot 54 jaar zonder arbeidsbeperking - en de kans op werk voor 
in het betrokken land geboren middengeschoolde mannen van 25 tot 54 jaar met een 
arbeidsbeperking, waardoor enkel de impact van een arbeidsbeperking (of chronisch 
gezondheidsprobleem) wordt geraamd. 

In elk van de landen is de impact van een arbeidsbeperking negatief. Maar in Zweden, Finland en 
Luxemburg blijft deze bijzonder beperkt tot rond 1 procentpunt of lager. Dit staat in sterk contrast 
met landen als Hongarije, Roemenië en Ierland, waar de kloof meer dan 20 procentpunt bedraagt. 
In België is het effect, ten belope van 9,5 procentpunt, groter dan het EU-gemiddelde, dat 
ongeveer 8,5 procentpunt beloopt. 
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Grafiek 15 – Kans op werk in de landen van de EU: personen met een arbeidsbeperking 
(in procentpunten ten opzichte van de referentiepersoon1, gegevens voor 2011) 
 

 
 
Bron: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011. 
1 De referentiepersoon is een in het eigen land geboren, middengeschoolde man zonder arbeidsbeperking tussen 25 

en 54 jaar. De grafiek geeft de impact weer op de kans op werk indien de referentiepersoon een arbeidsbeperking 
zou hebben. 

 
 

Een arbeidsbeperking is in de verschillende landen overigens nooit de belangrijkste van de 
opgenomen verklarende variabelen43; gemiddeld in de EU is het pas de vijfde factor. Bijna overal 
is  de invloed van een jonge leeftijd  (de 15-  tot  24-jarigen)  veruit  de grootste,  wegens het  grote 
aandeel studerende jongeren, wat hun kans op werk drukt. Maar in Nederland, waar werken en 
studeren vaak gecombineerd worden, en in Oostenrijk is dit niet het geval: daar is de impact van 
een hogere leeftijd (de 55- tot 64-jarigen) de belangrijkste factor. Over het algemeen genomen 
heeft de leeftijd is vrijwel alle EU-landen een zeer sterke invloed op de kans op werk. De derde 
voornaamste factor is vaak een laag scholingsniveau44, maar de spreiding tussen de landen wordt 
er al heel wat groter en dat is nog meer het geval voor de andere onderzochte kenmerken. 
  

                                                             
43 Overigens dient vermeld te worden dat de vastgestelde verschillen qua kans op werk voor de verschillende 

individuele kenmerken aan zowel vraag- als aanbodfactoren toegeschreven kunnen worden, en dus niet 
onmiddellijk wijzen op discriminatie van de betrokken groepen. 

44 Dat een arbeidsbeperking een kleinere impact heeft op de kans op werk dan een laag scholingsniveau kan mogelijks 
wijzen op de goede werking van de gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdiensten. 
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Tabel 24 – Kans op werk in de landen van de EU: impact van individuele kenmerken  
(in procentpunt ten opzichte van de referentiepersoon1, op basis van de resultaten uit het logit-model, 
gegevens van 2011) 
 

 

Vrouw Arbeids- 
beperking 

15-24 
jaar 

55-64 
jaar 

Laag- 
geschoold 

Hoog- 
geschoold 

Overige 
EU Niet-EU 

         
EU -9,7 -8,5 -39,5 -21,2 -11,7 6,5 -0,7 -4,3 
AT -6,3 -3,1 -21,2 -35,6 -8,1 3,8 -2,2 -4,0 
BE -8,0 -9,5 -49,5 -27,4 -10,9 4,1 -2,2 -15,3 
BG -5,4 -16,8 -50,3 -18,8 -26,2 8,3 -18,4 -14,0 
CY -9,5 -10,1 -53,1 -12,9 -3,9 4,9 -1,0 -1,5 
CZ -9,2 -11,2 -45,5 -24,0 -21,6 2,2 -2,0 -0,4 
DE -5,6 -12,9 -24,7 -13,6 -5,9 5,5 -2 -2 
DK -1,1 -15,8 -19,3 -13,0 -6,2 2,3 -5,1 -12,3 
EE -6,2 -5,2 -44,8 -14,2 -24,7 5,3 -4,8 -4,6 
EL -22,7 -16,3 -55,5 -19,1 -3,3 7,8 3,3 0,5 
ES -12,8 -8,6 -51,4 -16,3 -9,0 8,9 -6,2 -4,5 
FI -2,9 -0,8 -30,8 -19,8 -16,8 6,3 1,4 -11,2 
FR -5,2 -3,0 -42,4 -34,6 -9,7 5,5 1,3 -9,1 
HR -11,8 -17,9 -51,5 -23,8 -12,7 8,9 -3,3 -7,0 
HU -7,6 -21,5 -50,8 -27,8 -24,3 8,1 0,2 -6,8 
IE -10,5 -23,1 -36,6 -7,6 -18,9 11,7 -2,0 -13,8 
IT -18,9 -3,8 -52,0 -23,2 -14,0 4,2 1,2 0,8 
LT -2,7 -19,3 -52,9 -17,1 -37,0 13,1 -13,8 -6,1 
LU -12,9 -1,1 -57,5 -39,6 -6,1 5,9 0,7 -8,5 
LV -2,9 -5,5 -44,3 -20,5 -21,4 12,3 0,6 -1,4 
MT -25,7 -6,4 -25,9 -22,3 -9,5 5,9 -0,4 0,0 
NL -4,9 -14,9 -12,1 -15,3 -5,5 2,5 -3,0 -8,3 
PL -12,9 -16,2 -44,2 -25,9 -20,1 6,9 -5,1 -0,5 
PT -6,1 -6,2 -51,5 -17,9 -5,9 4,6 -0,6 -1,8 
RO -9,5 -22,6 -51,9 -19,5 -8,3 9,2 -26,4 -2,1 
SE -1,2 -0,6 -34,1 -2,8 -9,4 0,5 -1,3 -9,6 
SI -5,9 -9,2 -43,4 -42,3 -13,9 6,6 -1,3 0,4 
SK -10,1 -17,5 -48,8 -25,0 -32,0 4,9 -7,4 5,1 
UK -6,4 -12,0 -34,4 -14,5 -8,7 4,5 0,2 -10,2 
         

 

 
Bronnen: EC (EAK, microgegevens), ad hoc module 2011, berekeningen NBB met niet-gewogen gegevens.  
1 De referentiepersoon is een in het eigen land geboren, middengeschoolde man zonder arbeidsbeperking tussen 25 

en 54 jaar. 
2 Ontbrekende basisgegevens, waardoor de impact op de kans op werk niet geraamd kon worden. 
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4.2. Beleidsmodellen 

Bij de OESO loopt sinds 2006 het "Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers"-project 
waarin het beleid van de OESO-lidstaten inzake personen met een arbeidsbeperking of een 
chronisch gezondheidsprobleem geanalyseerd wordt. In dit verband werden dertien 
landenstudies45 gepubliceerd; België kwam daarbij niet aan bod. Het project werd afgesloten met 
een  syntheseverslag  dat  in  2010  gepubliceerd  werd  en  waarin  ook  gegevens  voor  de  andere  
OESO-lidstaten werden opgenomen (OECD, 2010). Aansluitend werd een nieuw project opgestart 
dat specifiek betrekking heeft op de personen met mentale problemen. In het kader van dit 
"Mental Health and Work"-project werden reeds een aantal landenrapporten46 uitgebracht, 
waaronder  met  betrekking tot  België  (OECD,  2013).  Het  syntheseverslag  wordt  echter  pas  in  de 
loop van 2015 gepubliceerd. 

Algemeen genomen onderscheidt de OESO drie modellen47. Het "sociaal-democratisch" model 
wordt gekenmerkt door genereuze en toegankelijke uitkeringen maar ook door een sterke nadruk 
op integratie in de arbeidsmarkt door middel van beroepsheroriëntering. Voor wat de EU betreft, 
gaat het om de noordelijke lidstaten, Duitsland en Nederland48. Het "liberaal" model kent minder 
genereuze uitkeringen en ook het tewerkstellingsbeleid is er minder sterk uitgebouwd. In de EU is 
het Verenigd Koninkrijk het typevoorbeeld van dit model. De resterende EU-landen, ten slotte, 
hanteren een "corporatistisch" model, dat zich voor de beide aspecten tussen de beide 
voorgaande,  meer  extreme,  modellen situeert.  Ook het  beleid  in  België  wordt  door  de OESO in  
deze groep ondergebracht. 

 
Tabel 25 - Beleid inzake personen met een arbeidsbeperking in de EU1: landenclusters 
(in 2007) 
 

"Sociaal-democratisch" model "Liberaal" model "Corporatistisch" model 
   

Denemarken Verenigd Koninkrijk België 
Duitsland  Frankrijk 
Finland  Griekenland 

Nederland  Hongarije 
Zweden  Ierland 

  Italië 
  Luxemburg 
  Oostenrijk 
  Polen 
  Portugal 
  Slowakije 
  Spanje 
  Tsjechië 
   

 

 
Bron: OESO (OECD, 2010). 
1 Geen gegevens voor de EU-lidstaten Bulgarije, Cyprus, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië en 

Slovenië, die geen lid zijn van de OESO. 
 
 

                                                             
45 Deze hadden betrekking op Australië, Canada, Denemarken, Finland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, 

Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 
46 In de "Mental Health and Work"-reeks worden Australië, België, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 

het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland onder de loep genomen. 
47 In deze typering wordt geen rekening gehouden met de acties van bv. ngo's en vrijwilligers. 
48 De door de OESO gebruikte gegevens betreffen het jaar 2007. Sindsdien werden deze indicatoren niet meer 

geactualiseerd. Volgens de auteurs geven ze echter nog steeds een vrij goed beeld van de huidige situatie. 
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De  OESO  stelde  vervolgens  ter  zake  ook  twee  indicatoren  op,  die  respectievelijk  betrekking  
hebben op het beleid inzake uitkeringen en inzake tewerkstelling en integratie49. De beide 
indicatoren zijn samengesteld uit tien componenten, waarvoor telkens punten van nul tot vijf 
werden toegekend. De beide indicatoren liggen aldus tussen nul en vijftig, waarbij een hogere 
score respectievelijk wijst op een hogere uitkeringsgenerositeit en een meer activerend beleid. De 
berekeningswijze wordt beschreven in onderstaand kaderstuk. 

 

 
De OESO-indicatoren m.b.t. het beleid inzake personen met een arbeidsbeperking 

De beide indicatoren worden berekend als de som van de score inzake tien componenten. Deze 
score ligt  telkens  tussen nul  en vijf.  De beide indicatoren komen derhalve uit  op een schaal  van 
nul tot vijftig. Voor de eerste indicator weerspiegelt een hogere score een grotere generositeit 
van het systeem inzake uitkeringen; voor de tweede indicator wijst een hogere score op een meer 
activerende benadering.  

De eerste indicator, m.b.t. de uitkeringen, bestaat uit de volgende tien componenten: 
1 dekking van het uitkeringssysteem; 
2 minimaal ongeschiktheidspercentage om recht te hebben op een uitkering; 
3 ongeschiktheidspercentage om recht te hebben op een volledige uitkering; 
4 uitkeringsniveau bij invaliditeit (vervangingsratio); 
5 tijdelijkheid of permanentie van de uitkeringen; 
6 medische beoordelingscriteria; 
7 professionele beoordelingscriteria; 
8 uitkeringsniveau bij ziekte; 
9 periode van uitkeringen bij ziekte; 
10 controle van ziekte.  

De tweede indicator, m.b.t. tewerkstelling en integratie, bestaat uit de volgende tien 
componenten: 
1 samenhang van de diverse programma's; 
2 verantwoordelijke instellingen; 
3 verantwoordelijkheid van de werkgever; 
4 programma's voor begeleide werkgelegenheid; 
5 programma's voor gesubsidieerde werkgelegenheid; 
6 programma's voor beschutte werkgelegenheid; 
7 programma's voor beroepsheroriëntering; 
8 timing van beroepsheroriëntering; 
9 periode gedurende dewelke uitkeringen tijdelijk opgeschort kunnen worden bij tewerkstelling; 
10 financiële prikkels om aan het werk te gaan. 
 

Een verdere gedetailleerde beschrijving van de gebruikte methode is terug te vinden in de 
bijlagen bij hoofdstuk 3 van OESO (2010). 

 

                                                             
49 Er dient vermeld te worden dat de betreffende macro-indicatoren niet noodzakelijk een volledig beeld verschaffen 

van de mate waarin specifieke individuen, o.m. afhankelijk van de gezinssamenstelling en de fiscale regelgeving, al 
dan niet geprikkeld worden om aan het werk te gaan. Daarvoor zijn analyses met typegezinnen, zoals bv. door het 
CSB, aangewezen (cf. supra). 
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De door de OESO verrichte beoordeling van het beleid ter zake in haar lidstaten leverde gegevens 
op voor de beide indicatoren, die toelaten het beleid in de diverse landen internationaal te 
vergelijken inzake hun gerichtheid op uitkeringen of integratie. Binnen de EU zijn de uitkeringen 
het meest genereus in Zweden en het minst in het Verenigd Koninkrijk; het beleid is het meest 
gericht op activering in Denemarken, terwijl dat het minst het geval is in Griekenland en Portugal. 
Voor de beide dimensies neemt België een middenpositie in. 

 
 
Grafiek 16 - Beleid inzake personen met een arbeidsbeperking in de EU1 
(waarden op een schaal van 0 tot 50, in 2007) 
 

 
 
Bron: OESO (OECD, 2010). 
1 Geen gegevens voor de EU-lidstaten Bulgarije, Cyprus, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië en 

Slovenië, die geen lid zijn van de OESO. 
 
 

Het verschil tussen de beide indicatoren kan geïnterpreteerd worden als een indicatie van de 
mate waarin het beleid in de diverse landen eerder op uitkeringen dan wel op integratie gericht 
is. Aldus gemeten, kennen vooral Denemarken, Nederland en het Verenigd Koninkrijk een meer 
activerend beleid, terwijl voornamelijk Griekenland, Ierland en Portugal meer op uitkeringen 
gericht zijn. In België, net als bv. in Finland en Frankrijk, houden de beide elementen elkaar 
ongeveer in evenwicht. 
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Grafiek 17 - Beleid inzake personen met een arbeidsbeperking in de EU1: ontwikkeling over de periode 
1990-2007 
(waarden op een schaal van 0 tot 50) 
 

 
 
Bron: OESO (OECD, 2010). 
1 Geen gegevens voor de EU-lidstaten Bulgarije, Cyprus, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië en 

Slovenië, die geen lid zijn van de OESO. 
 

 

De OESO berekende de beide indicatoren ook voor het jaar 1990, waardoor de ontwikkeling van 
het beleid inzake personen met een arbeidsbeperking ingeschat kan worden. Hieruit blijkt over 
het algemeen een zeer duidelijke tendens naar een beleid dat minder op uitkeringen en meer op 
integratie is gericht. In België, Ierland en Portugal was deze tendens het minst uitgesproken: de 
oriëntatie van het beleid naar tewerkstelling en integratie is er nog wel enigszins toegenomen, zij 
het minder sterk dan in de overige landen, maar de nadruk op uitkeringen is er nauwelijks 
gedaald. In vergelijking met de andere landen van de EU focuste België in 1990 relatief sterk op 
integratie en eerder weinig op uitkeringen; zoals vermeld, neemt ons land volgens de meest 
recente cijfers een middenpositie in binnen de EU. 

Ter illustratie, ten slotte, worden de OESO-gegevens gebruikt om het Belgische beleid inzake 
personen met een arbeidsbeperking te schetsen. Ter vergelijking worden de scores voor België 
geplaatst naast het ongewogen gemiddelde van de 19 beschikbare EU-lidstaten. 

Zoals vermeld, laat België voor de beide indicatoren een gemiddelde score optekenen, en dit 
zowel in absolute (de scores van 25 en 24 punten liggen (bijna) exact in het midden van de 
gebruikte schaal) als in relatieve termen (de beide scores liggen dicht bij de respectievelijke EU-
gemiddelden). Voor de twee indicatoren kende de OESO voor zeven van de tien componenten 
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een gemiddelde score toe van 2 of 3. Uitschieters, zowel naar boven als naar onder, zijn er dus 
eerder weinig. 

Wat de uitkeringsindicator betreft, is België weinig genereus inzake het niveau van de uitkeringen 
inzake invaliditeit (component 4) maar eerder vrijgevig inzake de periode gedurende dewelke 
uitkeringen verkregen kunnen worden (component 5) en de in ogenschouw genomen 
professionele beoordelingscriteria (component 7). Voor de beide laatstvermelde componenten 
blijkt  België  ruim  soepeler  te  zijn  dan  gemiddeld  in  de  EU;  voor  het  niveau  van  de  
invaliditeitsuitkeringen en de periode gedurende dewelke uitkeringen bij ziekte verkregen worden 
(component 9), daarentegen, is ons land heel wat minder genereus. 

Inzake de integratie-indicator, werd ons land door de OESO inzake begeleide 
tewerkstellingsprogramma's (component 4) en vooral inzake de financiële prikkels om aan het 
werk te gaan (component 10) als (zeer) weinig aansporend beschouwd. Daarentegen zet België 
heel sterk in op programma's van gesubsidieerde werkgelegenheid (component 5). Voor elk van 
die drie componenten wijkt België ook aanzienlijk af van het EU-gemiddelde. 

 
 
Grafiek 18 - Beleid inzake personen met een arbeidsbeperking in België en in de EU1: detail van de 
componenten 
(waarden op een schaal van 0 tot 50 en, voor de componenten2, op een schaal van 0 tot 5) 
 

 
 
Bron: OESO (OECD, 2010). 
1 De EU-gegevens betreffen een ongewogen gemiddelde van de 19 beschikbare EU-lidstaten. Geen gegevens voor de 

EU-lidstaten Bulgarije, Cyprus, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië en Slovenië, die geen lid zijn 
van de OESO. 

2 De gehanteerde componenten worden uiteengezet in het kaderstuk in de tekst. 
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Ten slotte kan het verband nagegaan worden tussen de OESO-gegevens en de 
arbeidsmarktsituatie van de personen met een arbeidsbeperking, zij het uiteraard enkel voor de 
19 EU-lidstaten die lid zijn van de OESO. 

Er blijkt geen duidelijk verband te bestaan tussen de door de OESO onderscheiden modellen en de 
arbeidsmarktsituatie van de in dit verslag onderzochte groep. Zo werden de hoogste 
werkgelegenheidsgraden voor arbeidsgehandicapten opgetekend in Zweden en Finland, die een 
sociaal-democratisch model hanteren50. Maar andere landen met een dergelijk model, zoals 
Duitsland, Denemarken en zeker Nederland, scoren heel wat minder goed. En in de diverse 
landen met een corporatistisch model kennen de personen met een arbeidsbeperking een zeer 
uiteenlopende werkgelegenheidsgraad. En in de enige EU-lidstaat met een liberaal model, met 
name het Verenigd Koninkrijk, ligt hun werkgelegenheidsgraad ongeveer op het EU-gemiddelde. 

Een eenvoudige correlatie-analyse tussen, enerzijds, het saldo (integratie min uitkeringen) van de 
OESO-indicatoren en, anderzijds, de in deel 4.1 gehanteerde werkgelegenheidsgraden (zowel de 
werkgelegenheidsgraad van de arbeidsbeperkten als het verschil met de overeenstemmende 
ratio voor de niet-arbeidsbeperkten) of de in de regressie-analyse geschatte impact van een 
handicap levert geen significant verband op.  

Bij gebrek aan historische gegevens inzake de werkgelegenheidsgraad van de betreffende groep 
valt helaas echter niet te achterhalen of de heroriëntering van het beleid naar meer integratie, 
zoals gemeten aan de hand van de ontwikkeling van de OESO-indicatoren, tot uiting zou zijn 
gekomen in een verbeterde arbeidsmarktsituatie voor personen met een arbeidsbeperking. 

 

4.3. Trends inzake hervormingen 

Het ontbreken van een duidelijke aanwijzing dat een bepaald beleidsmodel (of bepaalde aspecten 
ervan) duidelijke betere resultaten oplevert dan andere, maakt het moeilijk om duidelijke 'best 
practices' te onderscheiden. Niettemin werden er, zoals aangegeven in deel 4.2, in de diverse 
landen heel wat hervormingen doorgevoerd in het beleid inzake de personen met een 
arbeidsbeperking. Zo werd het beleid geheroriënteerd van het eerder passief verstrekken van 
uitkeringen naar een grotere gerichtheid op de integratie in de arbeidsmarkt. 

Het valt buiten het kader van dit verslag om een uitgebreide beschrijving te geven van de in de 
verschillende landen doorgevoerde hervormingen; daarom wordt er voor geopteerd een 
samenvatting te geven van de grote trends inzake hervormingen tijdens de voorbije twee 
decennia, die door de OESO op basis van een zeer gedetailleerde studie over de landen heen 
werden vastgesteld (OECD, 2010). 

De OESO stelde drie grote trends vast, meer bepaald een uitbreiding van op integratie gerichte 
maatregelen, de verbetering van de institutionele structuur en de verstrakking van de 
uitkeringsregelingen.  

  

                                                             
50 Uiteraard wordt de werkgelegenheidsgraad van de personen met een arbeidsbeperking niet enkel beïnvloed door 

het gehanteerde beleidsmodel, maar bv. ook nog door de aard en de ernst van de beperkingen van de betrokken 
inwoners. 
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4.3.1. Uitbreiding van het integratiebeleid 

De geleidelijke uitbreiding van maatregelen die ertoe bijdragen om het personen met een 
arbeidsbeperking  mogelijk  te  maken  tot  de  arbeidsmarkt  toe  te  treden  of  er  actief  te  blijven,  
kwam onder diverse vormen tot uiting. 

Zo werden handicaps geleidelijk aan expliciet als factor opgenomen in de 
antidiscriminatiewetgeving. Dit was, mede onder invloed van de internationale (en Europese) 
regelgeving ter zake (cf. hoofdstuk 2), een algemene tendens in de landen van de EU. 

Een andere maatregel betreft het instellen van verplichte tewerkstellingsquota voor personen 
met een arbeidsbeperking. Vaak dient, wanneer het quotum niet gehaald wordt, een bijzondere 
bijdrage betaald te worden waarvan de opbrengst aangewend wordt om hun arbeidsmarktkansen 
op andere manieren te verhogen, zoals door middel van subsidies. Voorbeelden hiervan zijn 
Frankrijk en Italië. 

In een aantal landen werden grotere eisen opgelegd aan de werkgevers, zoals de verplichting de 
arbeidspost aan te passen. Dit was bv. in Zweden het geval. Elders moeten werkgevers gedurende 
een langere (initiële) periode instaan voor de uitbetaling van uitkeringen bij ziekte. Zo betalen 
Nederlandse werkgevers deze uitkeringen gedurende twee jaar, en zelfs gedurende een derde 
jaar indien zij niet kunnen bewijzen het nodige gedaan te hebben om de zieke werknemer terug 
aan de slag te krijgen. En het invoeren van een 'experience rating' voor verzekeringspremies 
inzake arbeidsongeschiktheid, zoals in Finland, waarbij de werkgeversbijdragen deels afhangen 
van hun aantal (vroegere) werknemers die uitkeringen aanvragen, gaat nog verder in die richting 
(Kyyrä en Tuomala, 2013). 

In heel wat landen werden programma's ingevoerd ter ondersteuning van de tewerkstelling van 
personen met een beperking. Vaak poogt men daarbij de betrokkenen te integreren op de 
arbeidsmarkt door hen een arbeidsplaats op proef aan te bieden en hen vervolgens te 
ondersteunen door middel van opleiding en bijstand. Dit gebeurde bv. in de Noord-Europese 
landen, Nederland en Oostenrijk. 

Ook werd de vroegere visie op beschutte werkgelegenheid herzien, aangezien werd vastgesteld 
dat het meestal ging om een afzonderlijk tewerkstellingscircuit waaruit geen doorstroming was 
naar andere tewerkstelling. Daarom werd, zoals bv. in Finland en Frankrijk, een sterkere nadruk 
gelegd op activiteiten en op de verwerving van professionele vaardigheden die het mogelijk 
maken na verloop van tijd door te stromen naar de gewone arbeidsmarkt. 

Een andere maatregel betreft de toekenning van loonsubsidies voor personen met een 
arbeidsbeperking, zodat hun loonkost gereduceerd wordt en het voor werkgevers rendabeler 
wordt hen aan te werven of om het netto-inkomen uit arbeid te verhogen voor de werknemer. In 
Denemarken worden zeer ruime loonsubsidies toegekend voor personen die onder 
marktomstandigheden geen baan kunnen vinden ('flex-jobs'), maar die subsidies kunnen pas 
worden toegekend nadat andere maatregelen tot re-integratie werden uitgeput. 

Ten slotte kunnen ook de maatregelen worden vermeld om de professionele vaardigheden van de 
personen met een arbeidsbeperking zo snel mogelijk bij te werken, teneinde in sterkere mate te 
kunnen beantwoorden aan de behoeften van de arbeidsvraag. Zo werd bijscholing in Oostenrijk 
verplicht gemaakt en houdt elke uitkeringsaanvraag automatisch scholing in. En in Nederland zijn 
werkgevers gedurende twee jaar verantwoordelijk voor de herscholing van hun zieke 
werknemers. 
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4.3.2. Verbetering van het institutionele kader 

Ook de structuur van systemen en dienstverlening ten aanzien van personen met een handicap 
werd in vele landen aangepast. 

Zo namen een aantal landen maatregelen om alle interventies ten aanzien van deze personen te 
concentreren in één enkele instelling of in één enkel aanspreekpunt te voorzien (de 'one-stop-
shop'). Bij wijze van voorbeeld kan het Verenigd Koninkrijk worden vermeld, waar een nieuw 
agentschap als enige instaat voor arbeidsbemiddeling, advies inzake uitkeringen en 
ondersteuning. 

Tevens werd gepoogd om de instellingen die personen met beperkingen bijstaan om werk te 
vinden te responsabiliseren, door prikkels uit te werken in functie van de bereikte resultaten. Dit 
gebeurde bv. in Denemarken, waar de gemeenten - die er verantwoordelijk zijn voor 
werkgelegenheidssteun en de toekenning van uitkeringen - bij activering grotere 
tegemoetkomingen krijgen vanwege de centrale overheid dan voor uitkeringen. 

Een ontwikkeling in dezelfde lijn is de financiering van een aantal werkgelegenheidsdiensten, uit 
de overheids- of de private sector, op basis van het bereikte resultaat, en niet langer door middel 
van een vaste (inspannings-)vergoeding. Bijvoorbeeld in Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
wordt de financiering opgesplitst, met een gedeeltelijke voorafgaande betaling die de initiële 
inspanningen moeten vergoeden waarna, naargelang de betrokkene aan de slag kan of dat na een 
bepaalde periode nog steeds is, een of meerdere verdere betalingen volgen. 

Ten slotte bieden enkele landen personen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om zelf te 
beslissen welke diensten ze nodig hebben en bij welke dienstverlener ze daartoe willen 
aankloppen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in Nederland, mits het akkoord van de 
verzekeringsinstelling. 

 

4.3.3. Verstrenging van het uitkeringsbeleid 

In een aantal landen werden de medische criteria die bepalen of men al dan niet recht heeft op 
een invaliditeitsuitkering strenger gemaakt. Zo werd in Spanje een hervorming doorgevoerd 
waardoor de beoordeling van de arbeidsbeperking dient te gebeuren door een centrale 
gespecialiseerde dienst in plaats van, zoals voordien, door huisartsen. 

Sommige landen verruimden de alternatieve jobmogelijkheden die in ogenschouw worden 
genomen bij de beslissing om een invaliditeitsuitkering toe te kennen. Zo kunnen in Nederland 
nog slechts uitkeringen worden verkregen indien de betrokkene geen enkele theoretisch 
beschikbare job kan uitoefenen. Ook In Duitsland werd een dergelijke aanpassing doorgevoerd, zij 
het enkel voor personen jonger dan 40 jaar. 

Ook de periode gedurende dewelke uitkeringen kunnen verkregen worden, werd soms aangepast. 
In Duitsland en Oostenrijk, waar de uitkeringsduur in de praktijk onbeperkt was, werd bij 
gedeeltelijke invaliditeit een tijdelijk (maar verlengbaar) uitkeringssysteem ingevoerd. 

Andere landen trokken de vereiste minimumongeschiktheid op om recht te hebben op 
invaliditeitsuitkeringen. Dit was bijvoorbeeld het geval in Nederland, waar het verlies aan 
verdienvermogen minstens 35 % moet belopen in plaats van 15 % voordien. 

En in Denemarken en Nederland werden een aantal uitkeringsbedragen neerwaarts herzien. 

Een aantal landen initieerden grotere werkprikkels. Zo creëerde het Verenigd Koninkrijk een 
belastingkrediet om werken voor personen met een beperking lonend te maken. Andere landen, 
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zoals Ierland en Portugal, verruimden de mogelijkheid om invaliditeitsuitkeringen te combineren 
met een arbeidsinkomen. En in landen als Denemarken, Finland en Zweden kunnen uitkeringen 
tijdelijk worden opgeschort om de betrokkene toe te laten een job te proberen; indien dat niet 
duurzaam lukt, krijgt hij opnieuw de uitkering zonder dat een nieuwe evaluatie vereist is. 

Ten slotte kan nog vermeld worden dat een aantal landen inzetten op een strengere controle van 
afwezigheden wegens ziekte, om langdurige inactiviteit te voorkomen. Dat gebeurde bv. in 
Denemarken. En in Nederland en Zweden werden gedetailleerde medische handleidingen 
opgesteld door experten, waarbij, ten behoeve van huisartsen, voor verschillende aandoeningen 
een referentie-afwezigheidsperiode wordt aangegeven. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS 
 
- Het gegeven bestaat niet of heeft geen zin 
Actiris Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling 
ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
ADS Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium 
AWIPH Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées 
Bbp Bruto binnenlands product 
BCAPH Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een 

handicap in het federaal openbaar ambt 
Bruxelles Formation Organisme public chargé de la formation professionnelle francophone 

en région bruxelloise 
BTOM Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen 
btw Belasting over de toegevoegde waarde 
CEFO Carrefour Emploi Formation Orientation 
CLB Centrum voor leerlingenbegeleiding 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
CSB Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen) 
DPB Dienststelle für Personen mit Behinderung 
EAK Enquête naar de arbeidskrachten 
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 
FAO Fonds voor arbeidsongevallen 
FBZ Fonds voor de beroepsziekten 
FOD Federale overheidsdienst 
FOD SZ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
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 
GA Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst 
GGMMI Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 
GOB Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst 
GTB Gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst 
HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
IAB Internationaal Arbeidsbureau 
INR Instituut voor de Nationale Rekeningen 
ISCED International Standard Classification of Education 
IT Integratietegemoetkoming 
IVT Inkomensvervangende tegemoetkoming 
K.B. Koninklijk Besluit 
KSZ Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
n.b. niet beschikbaar 
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n.r. niet representatief 
NACE Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten van de 

Europese Gemeenschap 
NBB Nationale Bank van België 
NEET Not in Employment, Education or Training 
NWWZ Niet-werkende werkzoekenden 
OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
p.m. pro memorie 
PDOS Pensioendienst voor de overheidssector 
PHARE Personne Handicapée Autonomie Recherchée 
PIA Plan individuel d'apprentissage 
PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
r raming 
RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RSZPPO Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten 
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
RVP Rijksdienst voor Pensioenen 
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VN Verenigde Naties 
VOP Vlaamse ondersteuningspremie 
VSAWSE Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
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LANDENLIJST 

 

Nationaliteitsletters  Landen  
        
        
      AT  Oostenrijk  
      BE  België  
      DE  Duitsland 
      DK  Denemarken 
      ES  Spanje  
      FI  Finland  
      FR  Frankrijk  
   EU15   EL  Griekenland 
      IE  Ierland  
      IT  Italië  
      LU  Luxemburg  
      NL  Nederland 
      PT  Portugal  

      SE  Zweden  
EU      UK  Verenigd Koninkrijk  

         
     BG  Bulgarije  
     CY  Cyprus  
     CZ  Tsjechië  
     EE  Estland  
    HR  Kroatië  
     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  

 
 

 

 

 
 


