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Recente ontwikkelingen op en vooruitzichten voor de
arbeidsmarkt
1.

In 2014 veerde de nationale werkgelegenheid op dankzij de opleving van de economische
activiteit; er werden nagenoeg 18 000 extra banen gecreëerd, terwijl er in 2013 13 000
arbeidsplaatsen verloren waren gegaan. Een belangrijk gedeelte van de toename van de
werkgelegenheid in 2014 kan worden toegeschreven aan de niet-marktdiensten (+13 000). De –
zij het beperkte – bijdrage van de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken (+5 000) laat evenwel een
forse verbetering optekenen in vergelijking met 2013, toen 19 000 banen verloren gingen. De
stijging van de werkgelegenheid zou in 2015 moeten worden bevestigd. Volgens de nationale
rekeningen werden in het tweede kwartaal 4 665 000 banen opgetekend, dat zijn er 26 900
meer dan in de overeenstemmende periode van 2014. De diensten blijven de voornaamste
stuwende kracht achter die groei; in die sector werd een stijging met 43 000 eenheden
opgetekend, terwijl de industrie en de bouw een daling met respectievelijk 11 400 en 3 500
arbeidsplaatsen te zien gaven. Het weze eveneens opgemerkt dat de werkgelegenheid in de
branche ‘overheid en onderwijs’ met 4 100 eenheden afnam.

2.

Terwijl de totale bevolking in een krachtig tempo blijft stijgen, vertraagt de groei van de personen
op arbeidsleeftijd (15-64 jaar). De voornaamste oorzaken zijn de vergrijzing van de bevolking en,
tot voor kort, de afname van de externe migratiestromen. De verstrenging van het beleid
betreffende gezinshereniging en asiel, alsook het relatief verlies aan aantrekkingskracht van
België als gevolg van de economische crisis verklaren die daling over de periode 2011-2014. Op
termijn zou de huidige toestroom van migranten de groei van de bevolking op arbeidsleeftijd
moeten aanzwengelen. De Belgische economie kan profijt trekken van de vaardigheden van die
populatie. Daartoe is het van belang het beleid om die personen op de arbeidsmarkt in te
schakelen, te versterken, aangezien België voor de reeds aanwezige migranten die niet
afkomstig zijn uit de Europese Unie thans bijzonder slecht scoort. Het verschil tussen de
werkgelegenheidsgraad van de Belgische staatsburgers (68,6%) en de niet-EU-onderdanen
(40,5 %) is immers een van de hoogste in de EU (28 procentpunt voor België, tegen gemiddeld 13
procentpunt in de EU). Enkel Zweden laat een groter verschil optekenen. In de drie gewesten is
het verschil groot in Wallonië, waar het 31 procentpunt bedraagt. Het bedraagt 28 procentpunt in
Vlaanderen en 18 procentpunt in Brussel. Het betere resultaat van onze hoofdstad moet echter
worden gerelativeerd. Het is namelijk deels toe te schrijven aan een meer geringe
werkgelegenheidsgraad van de burgers van Belgische herkomst. Het moet worden aangestipt dat
België er zich in het kader van de Europa 2020-strategie toe heeft verbonden ervoor te zorgen dat
het verschil voor het gehele land niet uitkomt boven de 16,5 procentpunt.

3.

Aangezien de participatiegraad sneller gestegen is dan de werkgelegenheidsgraad, bleef de
werkloosheid in 2014 oplopen met 14 000 eenheden op jaarbasis, grotendeels als gevolg van de
aanscherping van de criteria op grond waarvan een vrijstelling van het zoeken naar werk kan
worden aangevraagd. De stijging van de werkloosheid nam geleidelijk af doorheen 2014 en vanaf
begin 2015 werd een daling (op jaarbasis) van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)
opgetekend. De afname begon bij de vier gewestelijke overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling niet op hetzelfde ogenblik. De FOREM liet vanaf juli 2014 een vermindering
van het aantal NWWZ optekenen. In oktober was dat het geval voor de ADG, in november voor
Actiris en in juli 2015 voor de VDAB. Die vertraging werd eerst gekenmerkt door een vermindering
van de werkloosheid van minder dan een jaar (-19 400 tussen december 2013 en december
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2014), terwijl het aantal sinds meer dan twee jaar ingeschreven werkzoekenden met 9 200
eenheden is toegenomen. Dat verloop is vooral toe te schrijven aan werklozen van 50 jaar of
ouder. Sinds begin 2015 vertraagde de stijging van de langdurige werkloosheid geleidelijk. In
augustus laatstleden bedroeg die toename, ten opzichte van de overeenstemmende maand van
het voorgaande jaar, maar 900 eenheden meer, dat is tienmaal minder dan in december 2014. Dit
is deels toe te schrijven aan de personen die zich, aan het einde van hun rechten op een
inschakelingsuitkering, niet opnieuw vrijwillig inschrijven als werkzoekende. Wat betreft kennis,
vaardigheden en attitudes, zijn de langdurig werklozen het verst van de arbeidsmarkt verwijderd
en ook het moeilijkst weer in te schakelen, zelfs wanneer de activiteit aantrekt. Dat structureel
probleem blijft meer uitgesproken in België dan in de andere Europese landen, in het bijzonder
voor 50-plussers en in Wallonië en Brussel. Meer dan ooit moeten de langdurig werklozen dan
ook een primaire doelgroep van het actief werkgelegenheidsbeleid zijn.
4.

De jongeren onder 25 jaar, die het hardst door de crisis getroffen werden, profiteren ook het
meest van de gunstige conjunctuur. Het aantal NWWZ in die leeftijdsgroep is aanzienlijk
afgenomen, terwijl dat nog niet het geval is voor de hogere leeftijdsgroepen, in het bijzonder
voor de 50-plussers (in augustus 2015, -10 000 eenheden op jaarbasis voor de groep van minder
dan 25 jaar, +5 800 eenheden op jaarbasis voor de 50-plussers).
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De activiteitsgraad handhaafde zich in België in 2014 op 73,4 % en blijft onder het gemiddelde van
de EU15, dat 77,7% bedraagt. Dat verschil is met name toe te schrijven aan de geringe participatie
van de personen van minder dan 25 jaar (50,7 %), van de 55-plussers (63,2 % voor de 55- tot 59jarigen en 24,6 % voor de 60-plussers), de laaggeschoolden (55,4 %) en de mensen met een
migratieachtergrond (58,5 % voor niet-Europese staatsburgers). Onder meer dankzij de
maatregelen om de mogelijkheden inzake vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt te
beperken, is de werkgelegenheidsgraad van de 50-plussers aanzienlijk toegenomen van 25 % in
2000 tot 42,7 % in 2014 en neigt hij naar de 2020-doelstelling van 50 %. Op gewestelijk gebied
moet in het bijzonder worden gewezen op de positie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
waar 52,3% van de 55-plussers aan het werk is. Er zijn ook steeds meer vrouwen ingeschakeld op
de arbeidsmarkt (68,1 % in 2014), hoewel hun participatiegraad 10 procentpunt lager blijft dan
die van mannen. Vlaanderen laat de hoogste participatiegraad voor vrouwen optekenen (70,8 %).

6.

Inzake onderwijs, blijft het percentage voortijdige schoolverlaters hoger dan in andere Europese
landen (9,8 % in België, tegen 8,4 % in de referentielanden, dit zijn de buurlanden, Denemarken,
Zweden en Finland). Niettemin tekent zich sinds 2011 een duidelijke neerwaartse tendens af,
waardoor België dicht in de buurt van de doelstelling van 9,5 % tegen 2020 komt. Van de drie
gewesten laat Vlaanderen het laagste percentage optekenen (7 %); dit is nog steeds hoger dan
zijn doelstelling van 5,2 % tegen 2020. Een bijsturings- en oriëntatiebeleid moet het voortijdig
schoolverlaten beperken. Daarom moeten de gemeenschappen hun lopende initiatieven
onverkort uitvoeren. Zo heeft Vlaanderen in juni 2015 zijn actieplan ‘Samen tegen schooluitval’
bekendgemaakt. Naast de preventie, moet er ook nagedacht worden over manieren waarop
voortijdige schoolverlaters een tweede kans kunnen krijgen.

7.

Het aandeel van de 30-34-jarigen met een diploma hoger onderwijs verbetert eveneens (43,8 %
in 2014, d.i. een stijging met 13 procentpunt t.o.v. 2000). Die toename tekent zich met name af
in Vlaanderen en Wallonië (respectievelijk +14 en +15 procentpunt), terwijl Brussel historisch
gezien een hoog percentage hooggeschoolden vertoont (+ 3 procentpunt). Vrouwen profiteren
het meest van die tendens (+14 procentpunt tussen 2000 en 2014, tegen +4 voor mannen). De
door vrouwen behaalde diploma’s verschillen evenwel van die van de mannen; er zijn meer
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mannen met een diploma in de wiskundige, wetenschappelijke en technologische
studierichtingen (STEM), die erg gewild zijn door werkgevers. In 2012 bedroeg het percentage
vrouwelijke studenten ingeschreven in die richtingen 6,8 %, tegen 29,5 % bij hun mannelijke
collega’s. Het onderwijs van de wetenschappelijke richtingen in het secundair, de voorlichting
en de oriëntatie over dat type van studies bij leerlingen moet wellicht opnieuw worden
bekeken. Initiatieven en maatregelen van de gemeenschappen om de deelname van leerlingen
aan STEM-richtingen te verhogen en diverser te maken, moeten dan ook onverminderd worden
voortgezet. In Vlaanderen passen die in het kader van de geplande hervorming van het secundair
onderwijs en de uitvoering van het omvattend STEM-actieplan.
8.

De band tussen onderwijs en bedrijfsleven moet worden versterkt teneinde zo gunstig
mogelijke voorwaarden te creëren voor de inschakeling op de arbeidsmarkt. De communicatie
inzake arbeidskansen moet ook worden voortgezet om jongeren te informeren over hun
werkgelegenheidskansen naargelang hun gekozen studierichtingen, met name via de jaarlijkse
studies van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling. Deze tonen aan dat de
wetenschappelijke-, technische- en beroepsrichtingen een bevoorrechte toegang tot
werkgelegenheid verlenen. Het beroepsonderwijs en technisch onderwijs moeten worden
geherwaardeerd, zowel bij de jongeren als bij hun ouders. In België is het aandeel van de
jongeren met een leercontract in de bevolking van 15 tot 29 jaar minder dan 1 %, tegen
gemiddeld 3,7 % in de EU. Er moet wel worden aangegeven dat in de Duitstalige Gemeenschap
5% van de jongeren in deze leeftijdsgroep alternerend wordt opgeleid in het kader van een
leercontract en dat 9 op 10 van hen binnen de vier maanden na het behalen van hun certificaat
een baan vinden. Zulks toont de noodzaak van hervormingen aan, niet enkel van het technisch
en beroepsonderwijs, maar ook van het hoger onderwijs, door de ontwikkeling van alternerend
leren, wat ongetwijfeld een grotere wisselwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven zal
vergen, zoals in de ons omringende landen het geval is. Diverse wegen worden trouwens al
bewandeld in de gewesten en gemeenschappen. In Vlaanderen werd de conceptnota ‘Duaal
Leren. Een volwaardige kwalificerende leerweg’ goedgekeurd. Deze bevat de blauwdruk voor de
gefaseerde invoering van een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken dat tegen het begin
van het schooljaar 2017 in voege zal zijn. Daarbij hoort ook een eenduidig statuut en één
overeenkomst voor de leerjongeren. Via het project ‘schoolbank op de werkplek’, worden in 2016
een aantal studierichtingen duaal opgezet over verschillende scholen in het Vlaamse
onderwijslandschap. In Wallonië is er voortaan één enkel statuut voor een jongere van 15 tot
18 jaar die aan alternerend leren doet, ongeacht de betrokken instantie (leerovereenkomst
middenstand of secundair onderwijs). Wat het hoger onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel
betreft, worden thans vier alternerende studierichtingen opgezet. Het is de bedoeling van de
regering dit uit te breiden tot een maximum aantal richtingen. De Waalse regering heeft een
decreet goedgekeurd inzake de instelling van een alternerende opleiding voor jonge
werkzoekenden van 18 tot 26 jaar. Die initiatieven moeten kunnen aansluiten op de aan de
Europese ‘Youth Guarantee’ gerelateerde actieprogramma’s, waarmee beoogd wordt aan alle
jongeren van minder dan 25 jaar, ongeacht of ze al dan niet als werkloze ingeschreven zijn, een
stage of een voortgezette opleiding aan te bieden binnen de vier maanden na de beëindiging van
hun studies of het verliezen van hun baan.

9.

De sinds 2011 opgetekende daling van het aantal werkaanbiedingen vertoonde in 2014 een
kentering (4 900 openstaande betrekkingen meer dan in 2013), toen zich een toename van de
arbeidsvraag aftekende, met name in Vlaanderen en Brussel (respectievelijk + 5 300 en + 240
werkaanbiedingen in 2014 ten opzichte van 2013). Elk gewest wordt geconfronteerd met een
11.

aantal moeilijk in te vullen functies (de indienstneming duurt lang of er is een tekort aan
kandidaten), waarvoor er verschillen tussen vraag en aanbod blijven bestaan: de commerciële
en technische functies, alsook schoonmaakpersoneel in Vlaanderen ; technische en commerciële
functies alsook omkaderingsfuncties en functies in het onderwijs in Wallonië; het onderwijs,
alsook administratieve en commerciële functies in Brussel. De arbeids- en
verloningsvoorwaarden zijn bepalend. Het kan gaan om aspecten i.v.m. mobiliteit of moeilijke
werkomstandigheden – zoals ploegenarbeid of nachtwerk – die niet aantrekkelijk genoeg zijn
wat betreft bezoldiging, of te hoge vereisten inzake diploma of ervaring. Ook voor
ondernemingen is dus een rol weggelegd om die aspecten aan te pakken.
10. Teneinde het aanbod van arbeidskrachten te stimuleren, hebben de regering- Di Rupo en de
regering--Michel maatregelen genomen om, enerzijds, de inschakelingsuitkeringen in de tijd te
beperken, de leeftijds- en diplomavoorwaarden om van die regeling te kunnen genieten, aan te
scherpen, en, anderzijds, de criteria inzake toegang tot de eindeloopbaanregelingen te
verstrengen. De hervorming van de inschakelingsuitkeringen heeft een weerslag op het aantal
werkzoekenden, ongeacht of ze al dan niet uitkeringsgerechtigd zijn, aangezien niet alle personen
die niet meer gerechtigd zijn, direct werk vinden of zich opnieuw inschrijven. De impact van de
hervormingen op het reële arbeidsaanbod is dus onduidelijk. Deze hervorming zou het
armoederisico kunnen verhoogd hebben bij de uitgesloten personen: blijkens een door de POD
maatschappelijke integratie bij de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
gehouden enquête zou maar een op drie om de steun van een OCMW verzocht hebben. Het is
dan ook van belang dat allen die geen werk hebben gevonden in aanmerking blijven komen
voor begeleidingsprocedures, zelfs als ze geen uitkeringen meer ontvangen. De tweede grote
hervorming heeft een directe weerslag op werknemers aan het einde van hun loopbaan. Sinds
januari 2015 is het leeftijdscriterium inzake toegang tot het algemeen stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag in principe bepaald op 62 jaar (tegen 60 jaar voordien). Die werklozen moeten
beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. De verplichtingen ter zake werden echter aangepast.
Bovendien blijven tal van uitzonderingen inzake vrijstelling gelden. Algemeen moeten de
gewesten een begeleidings-, activerings- en tewerkstellingsbeleid uitwerken voor
werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben in hun zoektocht naar werk, ongeacht of ze al
niet uitkeringsgerechtigd zijn. In die context worden de sociale partners opgeroepen hun
middelen in te zetten zodat werknemers beter ondersteund worden in de uitbouw van hun
loopbanen en langer actief kunnen blijven in ‘werkbare’ banen. Afspraken inzake opleiding,
follow-up van de loopbaan en aanpassing van de arbeidsorganisatie kunnen hier onder meer
deel van uitmaken.
11. De bovengenoemde beleidsmaatregelen zijn erop gericht de participatiegraad van jongeren van
minder dan 25 jaar en van de 55-plussers te verhogen. Om de doelstelling voor 2020 te halen,
zullen ze gepaard moeten gaan met bijkomende werkgelegenheidsbevorderende
hervormingen, zoals de versterking van de beroepsmobiliteit, de vermindering van het tekort
aan geschoolde werknemers, het terugbrengen van het aantal voortijdige schoolverlaters, de
verbetering van de toegang tot werk voor jongeren, laaggeschoolden, personen met een
arbeidsbeperking en personen met een migratieachtergrond. De bekwaamheden en
vaardigheden van de minst gekwalificeerden onder hen zullen moeten worden versterkt om in
te spelen op de behoeften van de ondernemingen. Daartoe moeten de schoolprogramma’s
kunnen worden aangepast op basis van onderzoek aangaande de toekomstige noden op de
arbeidsmarkt. Werken moet voor iedereen de financieel aantrekkelijkste mogelijkheid blijven
en de werkgelegenheidsvallen moeten zo veel mogelijk worden weggewerkt. Overleg tussen de
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bevoegde autoriteiten (op federaal, gewestelijk en gemeenschappelijk niveau) over deze
verschillende materies is in het institutionele landschap van ons land onontbeerlijk om de
doeltreffendheid van deze maatregelen te verhogen.
12. Net als de regering-Di Rupo, heeft de regering-Michel maatregelen genomen om het
concurrentievermogen van de ondernemingen nog meer te ondersteunen via een
arbeidskostenververmindering. Deze regering heeft daarbij gekozen voor een tijdelijke
opschorting van het loonindexeringsmechanisme, nieuwe verminderingen van de
werkgeversbijdragen, die het gemiddelde bijdragepercentage moeten verminderen van 33 tot
25 %, en door werken aantrekkelijker te maken via een verhoging van de netto bezoldiging.
13. Als gevolg van de zesde staatshervorming, beschikken de gewesten thans over de nodige
bevoegdheden en middelen om een beleid te voeren dat mikt op hun specifieke moeilijkheden. In
het licht van de grotere werkgelegenheidskansen in Vlaanderen, zal de mobiliteit van de Waalse
en Brusselse werknemers naar dat gewest moeten blijven worden aangemoedigd. De
gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling werken daar reeds sinds 2008 aan. Naar
aanleiding van de toegenomen autonomie van de gewesten op het vlak van het
werkgelegenheidsbeleid, is een goede monitoring en proactief overleg tussen de gewesten op
politiek niveau meer dan voorheen aangewezen, om te vermijden dat nieuwe maatregelen
zouden leiden tot meevaller- en neveneffecten en om blijvend in te zetten op een hogere
werkzaamheidsgraad in het gehele land.
14. Aangezien het economisch herstel vrij matig is, moeten de groei en het
werkgelegenheidsgehalte ervan worden gestimuleerd. De relatie werkgelegenheid-groei lijkt
immers al met al stabiel in de tijd te zijn. Wanneer het bbp met 1 % groeit, stijgt de
werkgelegenheid naar raming met 0,5 %. De twee aspecten moeten derhalve worden aangepakt.
Zoals blijkt uit het tweede deel van dit verslag, kan de aanpassing, in overleg met de sociale
partners, van de mechanismen tot regeling van de arbeidsduur gedurende de gehele loopbaan
een potentieel inzake groei en bijkomende banen bieden dat dient te worden benut. Zoals de
zaken er nu voorstaan, zal België immers niet in staat zijn de voor 2020 bepaalde doelstelling
inzake werkgelegenheid (73,2 % van de bevolking van 20 tot 64 jaar) te halen. Zulks vergt de
creatie van 66 000 banen per jaar tot 2020, terwijl de banencreatie gedurende de periode 20102014 gemiddeld beperkt bleef tot 20 000. In tegenstelling tot de andere gewesten, heeft
Vlaanderen ook een doelstelling inzake de werkgelegenheidsgraad tegen 2020 bepaald. Om het
doel van 76 % te halen, dienen tot 2020 per jaar 24 000 arbeidsplaatsen te worden gecreëerd, dat
is het drievoudige van het jaargemiddelde sinds 2010.
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De aanpassing van de arbeidstijd, een tegemoetkoming aan de
wensen van ondernemingen en werknemers
15. België beschikt over tal van regelingen inzake flexibele arbeidstijden; deze dateren veelal van
de laatste decennia. De basis van onze sociale wetgeving werd echter veel eerder opgezet in
een door de industrie beheerste economie, die kon bogen op een stabielere omgeving en een
krachtiger groei. De situatie is thans totaal anders.
16. Enerzijds leven wij in een gemondialiseerde economie met een concurrentie die steeds scherper
wordt en die sneller verandert dan vroeger, met name als gevolg van de technologische
vooruitgang. De productieprocessen sneller achterhaald. De’ just in time’-methode, gekoppeld
aan de mogelijkheid om de productiecyclus volledig of gedeeltelijk in het buitenland te laten
plaatsvinden, dankzij de vermindering van de transportkosten, hebben het productiekader
grondig gewijzigd: de waardeketens zijn thans gemondialiseerd. Voorts is het gewicht van de
industrie in de Belgische economie aanzienlijk afgenomen ten voordele van een
diensteneconomie. De digitalisering opent nieuwe markten en brengt een toegenomen nood aan
flexibiliteit met zich, die met name gunstig is voor de ontwikkeling van het freelance werk. Ten
slotte is het profiel van de werkenden ook veranderd. De beroepsbevolking is vervrouwelijkt, ze
vergrijst, en vertoont een uiteenlopend scholingsniveau: er zijn meer jongeren met een diploma
hoger onderwijs, terwijl anderen niet over de nodige bekwaamheden en vaardigheden beschikken
om op de arbeidsmarkt te worden ingeschakeld. Het belang van de handarbeid is verminderd.
Ook de maatschappijstructuren hebben een wijziging ondergaan. Het typegezin waarin enkel de
man uit werken ging, heeft plaatsgemaakt voor meer diverse familievormen: vaak werken beide
partners, tegelijkertijd is de duurtijd van het leven als paar korter geworden, wat bijdraagt tot het
ontstaan van nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden. In het licht
van die veranderingen en aangezien de wijzigingen in een sneller tempo plaatsvinden, is de
noodzaak tot flexibiliteit van ondernemingen en werknemers aanzienlijk toegenomen. Het is
voor een onderneming van cruciaal belang dat ze haar productiecapaciteit vlot en zonder
buitensporige kosten kan aanpassen aan activiteitsschommelingen. Ook de werknemers zijn
vragende partij voor meer soepelheid, wat betreft hun arbeidstijden en algemeen bij het
uitstippelen van hun loopbaan. In alle gevallen moet zulks bijdragen aan de vrijwaring of zelfs de
toename van het in de economie beschikbare arbeidsvolume.
17. Nieuwe vormen van arbeidsorganisatie zijn ontstaan binnen het kader van de traditionele
statuten van de gesalarieerde werkgelegenheid en de zelfstandige arbeid. Uitzendarbeid,
onderaanneming en freelancewerk, of nog detacheringen, nemen een steeds grotere plaats in
de Belgische arbeidsmarkt in.
18. De Raad heeft zich gebogen over de aanpassing van de arbeidstijd in het licht van die
fundamentele tendensen teneinde te bepalen in welke mate flexibiliteit bij de indeling van de
arbeidstijden bijdraagt tot de verhoging van het totale arbeidsvolume in de economie en teneinde
de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt te ontmoedigen door tegelijkertijd te voldoen aan
de noden van de ondernemingen en de werkenden. In de eerste sectie worden de arbeidsduur en
de arbeidstijdregelingen onderzocht. Vervolgens komen de aanpassing van de arbeidstijd en de
relatie met de werkgelegenheid aan de orde. In de derde sectie wordt ingegaan op de tijdelijke
werkloosheid. De vierde sectie belicht de regelingen inzake kwantitatieve aanpassing (tijdelijke
arbeidsovereenkomsten, uitzendarbeid, maar ook nieuwe werkgelegenheidsvormen). In de vijfde
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sectie wordt een belangrijk type van flexibiliteit van de arbeidstijd behandeld, namelijk het
deeltijdwerk. De zesde sectie bespreekt de gesubsidieerde vormen van deeltijdwerk, via met
name de loopbaanonderbreking, de tijdskredietregelingen en de thematische verloven. In de
zevende sectie, ten slotte, wordt aandacht besteed aan andere types van arbeidsorganisatie,
waardoor het individueel arbeidsvolume mogelijks kan worden opgetrokken en werk en
gezinsleven beter met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht, namelijk het
bijberoep en het telewerk.

1. Arbeidsduur en types van arbeidstijdregeling

19. In België beloopt de maximale wekelijkse arbeidsduur sedert 2003 38 uur. Dit is een gemiddelde
wekelijkse arbeidsduur die over een referentieperiode in acht moet worden genomen, of een
effectieve arbeidsduur die elke week moet worden gepresteerd. De conventionele wekelijkse
arbeidsduur, d.w.z. bepaald via collectieve arbeidsonderhandelingen, ligt in België (37,7 uur) en
zijn buren dicht bij elkaar, met uitzondering van Frankrijk, waar hij duidelijk achterblijft (35,6 uur).
20. De reglementering van die fundamentele dimensie van de arbeidsvoorwaarden is zowel uit
sociaal en economisch oogpunt als ten behoeve van de gezondheid van de werknemers
gerechtvaardigd. Een redelijk aantal gewerkte uren is bevorderlijk voor de ontplooiing van het
gezinsleven en het maatschappelijk leven, voor het behoud van een degelijke productiviteit per
uur en voor het beperken van het absenteïsme (stress, arbeidsongevallen). Op die manier worden
de ondernemingen er eveneens toe aangezet hun arbeidsorganisatie te moderniseren (ook in
termen van uurroosterkeuze). In België bedraagt de minimumlimiet inzake arbeidsduur 3 uur per
prestatie.
21. Historisch gezien werd met de collectieve arbeidstijdvermindering vooral de verbetering van de
arbeidsvoorwaarden beoogd. Ter herinnering, in 1970 bedroeg die conventionele arbeidsduur
nog altijd 45 uur per week. Zo ook verminderde de conventionele jaarlijkse arbeidsduur geleidelijk
via de invoering van een derde en later een vierde week betaalde vakantie. Dat verloop was
vergelijkbaar in de buurlanden en de noordse landen. Die neerwaartse tendens van de
conventionele arbeidsduur lijkt in het begin van de jaren 2000 te zijn onderbroken. De afname
van het gewicht van de industrie in de economie en steeds meer uiteenlopende realiteiten van
sector tot sector beperken de relevantie van de algemene vermindering van de arbeidsduur en
noopten bijgevolg tot het ontstaan van individuele regelingen inzake arbeidsduurvermindering,
die al dan niet door ondernemingen en werknemers kunnen worden gebruikt, naar gelang van
hun behoeften en specifieke (sector, onderneming, conjunctuur, gezinssituatie, loopbaanduur,
etc.) arbeidsvoorwaarden.
22. Wegens specifieke factoren (extra werk, afwezigheid wegens ziekte, opleiding, enz.) kan de
wekelijkse effectieve arbeidsduur afwijken van de wettelijke of conventionele arbeidsduur. In
België werkte een voltijdwerker in 2013 gemiddeld 39,2 uur per week en een deeltijdwerker
gemiddeld 24,3 uur. Volgens de OESO, die voor haar raming rekening houdt met de
afwezigheidsperiodes van de werknemers (met name vakantie en ziekte), werkte een werknemer
in België in 2013 gemiddeld 1 433 uur per jaar, dat was 19 uur minder dan in 1995. Die
ontwikkeling wordt voornamelijk verklaard door de vergroting van het aandeel van de
deeltijdarbeid in de totale werkgelegenheid en door de uitbreiding van de tertiaire sector in de
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economie, aangezien de gemiddelde individuele arbeidsduur in de industrie hoger is dan in de
dienstensector. Daarentegen is zowel de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdwerkers als die van
de deeltijdwerkers de afgelopen jaren verlengd in België. Internationaal gezien, met name in
vergelijking met Oostenrijk, Duitsland, Finland, Frankrijk en Nederland is de dalende tendens
van de arbeidsduur in ons land minder uitgesproken.
23. De overuren zijn een afwijking van de wettelijke/conventionele grenzen van de arbeidstijd. Het
gaat om een voor de werkgever mogelijk duur mechanisme, aangezien het over het algemeen
gepaard gaat met bindende administratieve procedures en een overloon. Dit laatste punt maakt
het voor de werknemers net aantrekkelijk. Er zijn nog andere mogelijkheden om het uurrooster –
zonder compensatie – aan te passen. Het gaat met name om de flexibele en de variabele
werktijden. Anders dan in de noordse landen of in Duitsland, blijft het in België volgens de
enquête naar de arbeidskrachten (EAK )veeleer de werkgever die het uurrooster van de meeste
loontrekkenden oplegt.
24. De flexibiliteitsmarges die in de wetgeving werden ingebouwd, in het bijzonder de flexibele en
variabele werktijden, zouden meer kunnen worden aangewend. Natuurlijk lenen niet alle
activiteiten zich daarvoor.
25. Sommige beroepen of bedrijfstakken vereisen prestaties buiten de gewone werktijden ‘s morgens
en ‘s namiddags van maandag tot vrijdag. De atypische uurroosters, met andere woorden de
prestaties ‘s avonds, ‘s nachts, op zaterdag of op zondag, gaan ook vaak gepaard met een vorm
van financiële compensatie of recuperatie van arbeidstijd, indien dit bepaald is in een cao,
hetgeen ze voor bepaalde werknemers aantrekkelijk maakt. In 2013 verrichtte zo’n 8,7 % van de
werknemers avondwerk, tegen slechts 3 % nacht- of zondagwerk. Er kan evenwel worden
aangestipt dat die percentages ongeveer de helft minder bedragen dan in de meeste
buurlanden of in de noordse landen. Net als in de andere landen, zijn die atypische uurroosters
meer een zaak van jongeren en niet-EU-onderdanen en zijn ze minder frequent bij de 50-plussers.
26. Het in België veel minder vaak dan in de andere Europese landen voorkomen van atypische
werktijden moet de sociale partners ertoe aanzetten zich over die kwestie te buigen: is de
Belgische regelgeving ter zake niet te restrictief in vergelijking met die bij onze voornaamste
handelspartners? Zijn de tarieven van de overlonen in overeenstemming met die welke in
vergelijkbare landen, zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland en de noordse landen, worden
toegepast? Is de vraag van de consumenten er verschillend? Het zou nuttig zijn een
benchmarking-oefening uit te voeren om de oorzaken en gevolgen van dit gedifferentieerd
gebruik van atypische werktijden in de referentielanden te identificeren.
27. Er is wellicht marge om potentieel aanzienlijke werkgelegenheidsreservoirs aan te boren. Zo
staat het regelgevend kader toe dat de kleinhandelszaken dagelijks geopend blijven tot 21.00 u.
Toch wordt van deze mogelijkheid slechts weinig gebruik gemaakt, mogelijk omdat die
uurroosters te duur zijn in verhouding tot de verwachte stijging van de omzet, maar eveneens
wegens problemen inzake infrastructuur bij die arbeidstijden (openbaar vervoer, sluitingstijden
van andere diensten, enz.). De ontwikkeling van opkomende sectoren, zoals e-commerce, wordt
momenteel nog geremd door het suboptimaal gebruik van de mogelijkheid om bijvoorbeeld
nachtwerk te organiseren. In dat verband volgt de Raad met belangstelling het gevolg dat de
sociale partners uit een aantal bedrijfssectoren van de logistiek en de distributie zullen geven
aan de oproep die de federale minister van Werk aan hen gericht heeft om de
werkgelegenheidskansen inzake e-commerce maximaal te benutten.
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2. Aanpassing van de arbeidstijd en banencreatie

28. Het verband tussen arbeidstijd en banencreatie is omstreden. Er is heel wat theoretisch
onderzoek verricht om de impact te ramen die een werktijdverkorting zou hebben op de
werkgelegenheid. Teneinde het concurrentievermogen van de ondernemingen niet te
verzwakken, zouden de productiekosten per eenheid product niet mogen worden verhoogd. Dit
betekent dat de werktijdverkorting maar aanleiding mag geven tot looncompensatie ten belope
van de productiviteitswinsten waartoe ze aanleiding kan geven dankzij onder meer de
aanpassing van de productievoorwaarden. In de meeste empirische studies wordt het effect op
de werkgelegenheid geraamd onbestaande te zijn. Op korte termijn stijgen de uurlonen
doorgaans, omdat de jaarlijkse bezoldigingen niet in dezelfde mate afnemen als de arbeidsduur,
wat weegt op het concurrentievermogen en, derhalve, op de activiteit en de werkgelegenheid.
29. De maatregelen inzake algemene arbeidsduurvermindering, zoals de Franse ervaring met de 35urenweek, zijn relatief mislukt in termen van arbeidsverdeling, maar ook op het gebied van
concurrentievermogen en groei, precies omdat ze gemiddeld resulteerden in een verhoging van
het uurloon op korte termijn en de stagnatie ervan op lange termijn .
30. Dat arbeidsverdelingsbeleid werd ook in België al uitgeprobeerd, namelijk met de ‘5-3-3’maatregel in het begin van de jaren tachtig en vooral met de invoering van de
loopbaanonderbreking waarvan de huidige tijdskredietregeling het directe uitvloeisel is. Maar
oorspronkelijk ging de in die maatregelen bepaalde arbeidstijdvermindering gepaard met
compenserende indienstnemingen. Dat aspect is thans nagenoeg volledig verdwenen. In de
praktijk creëerden de ‘compenserende indienstnemingen’ een onevenredige administratieve
logheid, die zowel op de ondernemingen als op de met het toezicht op de inachtneming van de
sociale wetgeving belaste overheidsdiensten woog. Meer fundamenteel gaat het
arbeidsverdelingsbeleid, afgezien van het feit dat banencreatie niet op bevel komt, te veel uit
van de impliciete veronderstelling dat werknemers onderling inwisselbaar zijn, wat slechts
gedeeltelijk het geval is. Er is de facto geen totale gelijkwaardigheid tussen uren (het
arbeidsvolume) en personen (het aantal werkenden) door de karakteristieken van deze laatsten,
kosten verbonden aan de administratie van arbeidsovereenkomsten, opleiding, etc In dezelfde zin
werd bij het brugpensioenbeleid en de vervroegde-uittredingsregelingen ervan uitgegaan dat
werknemers ouder dan 50 jaar gemakkelijk konden worden vervangen door jongeren (cf. in dat
verband het Verslag van de HRW 2004 over de eindeloopbaan en het Verslag van de HRW 2012
over Active ageing), wat niet werd gerealiseerd.
31. Naast de arbeidsduur en de aanpassing ervan, moet de wisselwerking tussen arbeidsduur en
loon centraal in de besprekingen staan. De uurloonkost en de relatie ervan met de
productiviteit zijn immers een belangrijke determinant van de arbeidsvraag. De vrijwaring van
het concurrentievermogen van onze ondernemingen impliceert dat het verloop van de
loonkosten en van de productiviteit in overeenstemming blijven met die in onze buurlanden
(vooral Duitsland, Nederland en Frankrijk), te meer daar de loonhandicap, als gevolg van het
loonmatigingsbeleid, de indexsprong en de in het kader van de Tax shift uitgebreide
lastenverminderingen, thans wordt weggewerkt.
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3. Een belangrijk instrument inzake interne kwantitatieve aanpassing: de tijdelijke
werkloosheid

32. De reactie van het aantal gewerkte uren op het verloop van de activiteit komt sneller tot uiting
dan die van de werkgelegenheid, doordat de ondernemingen de werktijden kunnen verlengen of
verkorten, of ze zelfs opschorten. Bij een conjuncturele achteruitgang kan het aantal gewerkte
uren, na een initiële aanpassing via een verlaging van de productiviteit per gewerkt uur, worden
verminderd door gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid.
33. Die regeling, die per definitie conjunctureel is van aard, maakt het mogelijk het vast personeel en
zijn voor de onderneming specifiek menselijk kapitaal aan te houden, en zorgt ervoor dat het
bedrijf over de nodige middelen beschikt zodra de activiteit weer aantrekt. Werknemers zijn
geneigd een tijdelijk inkomensverlies te aanvaarden voor zover ze bij de regeling hun baan
kunnen behouden. Die maatregel zorgt voor aanzienlijke flexibiliteit in een arbeidsmarkt die
wordt gekenmerkt door belangrijke mismatches op geografisch gebied en inzake
scholingsniveau. De OESO onderstreept de belangrijke rol van dat instrument tijdens de
economische en financiële crisis, waardoor de arbeidsmarkt zowel in België als in Duitsland goed
stand hield. Maar in België lijkt het instrument deels recurrent te zijn gehanteerd. Het
oneigenlijk gebruik ervan komt tot uiting omdat geschoolde werknemers uit het productieproces
worden gehouden, wat nadeel zou kunnen toebrengen aan andere ondernemingen waarvan de
ontwikkeling van de activiteit wordt beperkt door een tekort aan arbeidskrachten. Die potentiële
werkgevers kunnen er derhalve toe worden aangezet andere wegen te bewandelen, zoals de
detachering, om aan de nodige arbeidskrachten te komen. Die misbruiken versterken ook de
‘insider-outsider’-problematiek d.w.z. het conflict tussen personen die een baan hebben en zij die
er een zoeken. Tijdelijke werkloosheid mag tanende ondernemingen niet in staat stellen
onvermijdelijke herstructureringen uit te stellen.
34. De aan de gebruikers opgelegde responsabiliseringsbijdragen en de controles van de RVA
zouden het mechanisme zijn oorspronkelijke doelstelling moeten teruggeven. Extra
aanpassingen kunnen echter nog worden verricht om de werking ervan te verbeteren. De
harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut rechtvaardigt met name de
uniformering van de administratieve procedures en de voorwaarden voor het beroep op
tijdelijke werkloosheid. Voor bedienden heeft het bijvoorbeeld geen zin meer te refereren aan
het jaar 2008 om te bepalen of er al dan niet sprake is van buitensporig gebruik, omdat de
sindsdien opgezette bedrijven hierdoor niet onder de regeling vallen. Die aangelegenheid is een
van de punten die aan de orde zal komen tijdens de besprekingen, tussen de sociale partners,
m.b.t. de harmonisering van de statuten, waarvan de conclusies tegen juni 2016 worden
verwacht.
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4. Voornaamste instrumenten voor de externe aanpassing van de arbeidskrachten

35. Een onderneming kan zich ook op externe manier aan de cyclus van de economische bedrijvigheid
aanpassen. De meest gehanteerde middelen zijn het beroep op arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde duur en dergelijke, onder meer op uitzendarbeid.
36. De tijdelijke arbeidsovereenkomsten omvatten de overeenkomsten voor bepaalde duur, de
vervangingsovereenkomsten, de overeenkomsten voor de uitvoering van een duidelijk
omschreven werk, de uitzendcontracten en de studentenjobs. Een tijdelijke
arbeidsovereenkomst is volkomen gerechtvaardigd wanneer de activiteit waarvoor de
werknemer in dienst is genomen, ook tijdelijk is. Voor de werknemers is de instabiliteit van een
tijdelijke arbeidsovereenkomst een nadeel, maar ze maakt het mogelijk, vooral in het begin van
de loopbaan, een gevarieerde beroepservaring te verwerven. De Hoge Raad roept de sociale
partners op om in overleg hefbomen te creëren ten voordele van werknemers-in-tijdelijkearbeid die willen doorstromen naar duurzame arbeid. Opleiding, competentieversterkende
maatregelen en persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn zulke hefbomen. Er wordt soms
aangevoerd dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten sinds het verdwijnen van de proefperiode vaker
worden gebruikt om de capaciteiten van een werknemer te beoordelen alvorens deze in dienst te
nemen met een overeenkomst voor onbepaalde duur. Het is nog te vroeg om die hypothese te
bevestigen.
37. Overeenkomsten van een jaar of minder komen het meest voor (80 %). Tien procent van de
werknemers heeft een tijdelijke overeenkomst, een percentage dat in dertig jaar tijd sterk
gestegen is, maar de laatste 15 jaar gestabiliseerd is. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur blijft duidelijk de norm op onze arbeidsmarkt. Bij de werknemers van jonger dan 25 jaar is
het aandeel van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten het grootst; een derde van hen werkt met
een tijdelijke overeenkomst. Van de werknemers van 50 jaar en ouder heeft daarentegen maar
3 % een tijdelijke baan. Dat is misschien een mogelijkheid om de herinschakeling te bevorderen
van personen die hun baan hebben verloren, aangezien dat percentage ongeveer 6 à 7 %
bedraagt in Nederland, Finland en Zweden en bijna 9 % beloopt in Frankrijk.
38. Bij de tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebben uitzendcontracten steeds meer aan belang
gewonnen, ook al wordt de ontwikkeling van uitzendarbeid afgeremd door sommige in ons land
geldende beperkingen, die opnieuw moeten worden bekeken. Met een aandeel van 2,2 %
uitzendkrachten bij de werknemers neemt België tegenover onze Europese partners een
tussenpositie in. Er moet evenwel worden opgemerkt dat volgens een enquête van Idea Consult
meer dan de helft van de uitzendkrachten naar een vaste baan streeft.
39. Studentenjobs worden door de ondernemingen steeds meer gebruikt als aanvullende arbeid en
niet enkel tijdens de schoolvakantie. Hoewel het aantal werkende studenten de afgelopen jaren
sterk is gestegen als gevolg van de versoepeling van de toegangsvoorwaarden, werken in België
nog steeds relatief minder studenten dan in het buitenland. De ontwikkeling van stages op de
werkvloer wordt bovendien afgeremd door uiteenlopende en logge administratieve procedures
waaraan de ondernemingen onderworpen zijn.
40. In het kader van de onderaanneming voert de onderaannemer volledig onafhankelijk met zijn
eigen werknemers de taken uit die door de opdrachtgever werden uitbesteed. Deze formule is
doorgaans interessant dankzij het verschil in arbeidskosten voor het personeel van de
19.

onderaannemer, die bovendien belast is met het beheer van de flexibiliteit. De term ‘freelance’
wijst op een vorm van onderaanneming die wordt uitgevoerd door een ondernemer zonder
personeel. Onderaannemers kunnen bovendien technische expertise bieden. Het is wenselijk de
ontwikkeling van dat type van arbeidsvormen te omkaderen, teneinde oneigenlijk gebruik,
zoals schijnzelfstandigen of de strategische keuze van een paritair comité, te voorkomen.
41. In het kader van een detachering wordt de contractuele relatie tussen de buitenlandse werkgever
en de gedetacheerde werknemer gehandhaafd, en deze laatste is feitelijk onderworpen aan het
socialezekerheidsstelsel van het land van herkomst, maar de werkgever is verplicht de in het
gastland geldende regels van het sociaal recht na te leven. Voor België zijn de ondernemingen die
een melding doen vooral gevestigd in de buurlanden, met name in Nederland, in Polen en in
Roemenië. Sinds 2007 is het aantal in België aangegeven gedetacheerde werknemers met 140 %
toegenomen. Er zij opgemerkt dat die personen niet worden meegerekend in de binnenlandse
werkgelegenheid. Volgens de Europese Commissie zou België een van de belangrijkste gastlanden
zijn voor Europese gedetacheerde werknemers: in 2011 zouden 125 000 van die werknemers (wat
overeenstemt met 3 % van het aantal werknemers) zo te gast zijn geweest in ons land, tegen
311 000 in Duitsland (minder dan 1 %) en 162 000 in Frankrijk (amper 0,6 %). Voorts moet worden
opgemerkt dat detacheringen zeer weinig voorkomen in het Verenigd Koninkrijk (minder dan
0,1 %). Het aanzienlijke percentage detacheringen in ons land is mogelijks het gevolg van de hoge
arbeidskosten en van de tekorten aan specifieke arbeidskrachten die onze arbeidsmarkt
kenmerken.
42. Terwijl detacheringen nuttig zijn om knowhow te delen en de convergentie tussen landen te
bevorderen, houden ze een gevaar van sociale concurrentie in de EU in en kunnen ze ertoe
bijdragen ingezeten werknemers te verdringen. Hoewel voor die werknemers de
arbeidsvoorwaarden en het loon van het gastland van toepassing zijn, blijven de toegepaste
sociale lasten die van het land van herkomst. In dat opzicht moet het initiatief van een
‘mobiliteitspakket’ dat Europees commissaris Thyssen neemt voor een betere coördinatie van
de socialezekerheidsstelsels om de mobiliteit van de werknemers te vergemakkelijken door de
nationale autoriteiten te helpen bij de bestrijding van misbruiken en fraude, worden
toegejuicht. Dat initiatief biedt een interessant perspectief, maar zal tijd vergen. Daarom
wensen België en verscheidene andere lidstaten een herziening van de voorwaarden waaronder
detacheringen plaatsvinden, teneinde de sociale dumping aan te pakken.
43. Er werd besloten een nieuwe flexibele arbeidsvorm in het Belgisch recht in te voeren, namelijk
de flexi-job, die vooralsnog enkel bestemd is voor de horecasector. Deze nieuwe
werkgelegenheidsvorm, die (para)fiscaal voordelig is voor zowel de werkgever als de werknemer,
is onder meer bedoeld om informele banen te veranderen in jobs met een officieel statuut. Het is
zeer belangrijk dat de flexi-jobs een degelijk wettelijk kader krijgen, zo niet zou dit stelsel
misbruiken mogelijk maken. Het effect op de werkgelegenheid zal moeten worden beoordeeld,
net als de impact voor de inkomsten van de sociale zekerheid en de uitgaven van de overheid
om deze minderinkomsten te compenseren.
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5. Deeltijdwerk

44. Zoals eerder vermeld, werden de belangrijkste systemen waarmee werkenden hun arbeidsduur
kunnen aanpassen, oorspronkelijk ontwikkeld in de optiek van de arbeidsverdeling. Deze
systemen bleken niet echt succesvol in het herverdelen van de arbeid, maar werden toch
behouden of zelfs uitgebreid omdat ze het evenwicht tussen werk en privéleven kunnen
verbeteren. In het zog van de verdere vergrijzing van de samenleving, de opkomst van nieuwe
technologieën, de toenemende mondialisering en het ontstaan van nieuwe familiestructuren, is
het aantal personen met een aangepaste arbeidsduur opmerkelijk gestegen. Het bevorderen van
arbeidsvormen die het mogelijk maken werk en privéleven beter te combineren, mag dan ook
niet uitsluitend gericht zijn op arbeidsduurvermindering, maar moet veeleer zorgen voor ‘
werkbaar’ werk en moet het mogelijk maken het werk af te stemmen op de behoeften van de
huishoudens, in een langetermijnperspectief, over de gehele loopbaan. Het is zaak de
voorwaarden te creëren om het beschikbare arbeidsaanbod te behouden of zelfs te verhogen
veeleer dan de vermindering ervan te financieren.
45. Volgens de cijfers van Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werkte in België in het laatste kwartaal van 2013 27,8 %
van de werkenden tussen 15 en 64 jaar deeltijds, met inbegrip van de deeltijdwerkers in het kader
van een tijdskrediet of loopbaanonderbreking (ten belope van 4,2 procentpunt van de 27,8 %).
Ongeveer 80 % van hen waren vrouwen en 20 % mannen. Ruim een kwart van de deeltijdwerkers
werkt in een viervijfdebaan; deeltijdse banen met minder dan een halftijds arbeidsregime komen
relatief weinig voor (ongeveer 15 % van de deeltijdwerkers). Volgens de enquête naar de
arbeidskrachten, lag het percentage deeltijdwerkers in België (24,3 %) hoger dan gemiddeld in
Europa; in 2013 beliep het immers 22,8 % in de EU15 en 19,6 % in de EU28. In België werkten
meer mensen deeltijds dan in Frankrijk en Finland, ongeveer evenveel als in Zweden en
Denemarken, maar minder dan in Duitsland en vooral Nederland.
46. Dat er meer vrouwelijke dan mannelijke deeltijdwerkers zijn, heeft verschillende oorzaken. Ten
eerste nemen vrouwen nog steeds meer dan mannen de zorg voor de kinderen en het
huishouden op zich. Een activerend gezinsbeleid moet, naast regelingen die de combinatie van
arbeid en gezin faciliteren, veeleer de opvang van kinderen in georganiseerde structuren dan de
vermindering van de activiteit van de ouders bevorderen. Het voorzien in voldoende
kwalitatieve, betaalbare kinderopvang in de buurt is dan ook essentieel om vrouwen met
kinderen aan het werk te houden en hun arbeidsduur te verlengen. Het zou daarnaast een
aantal inactieve vrouwen (opnieuw) op de arbeidsmarkt kunnen brengen. Ten tweede is het in
sommige situaties voor koppels fiscaal nog steeds voordeliger als de vrouw een lagere
arbeidsintensiteit heeft en het huwelijksquotiënt wordt toegepast op de belastingen van een
gehuwd/ wettelijk samenwonend koppel. Een hervorming van de belastingheffing binnen het
koppel verdient aanbeveling, zodat voltijds werken met twee steeds wordt beloond.
47. Een vrijwillig deeltijdse werknemer krijgt bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid,
zwangerschapsverlof en tijdskrediet, een verlaagde uitkering voor zijn gebruikelijke
activiteitsuren. Deeltijds werken zonder behoud van rechten heeft ook een impact op het
pensioen. Een deel van de deeltijdwerkers ziet zich bij tegenslag of op oudere leeftijd dus
geconfronteerd met de nadelige gevolgen van deeltijdwerk op de financiële situatie.
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48. In de jongste groep werkenden is er een groot aandeel dat studie combineert met deeltijdwerk
(25,3 %). Bovendien bestaan er in ons land verscheidene stelsels (tijdskrediet voor het volgen van
een opleiding, educatief verlof/ opleidingsverlof) die de opleidingsbehoeften van werkenden
trachten te verzoenen met het uitoefenen van een baan, zelfs op voltijdse basis. De
onderwijsinstellingen, vooral die van het hoger onderwijs, moeten er ook toe worden aangezet
beter rekening te houden met de situatie van de personen die werken en tegelijkertijd
studeren. Een speciaal statuut van ‘werkstudent’ dat gepaard gaat met flexibeler lestijden, zou
in alle onderwijsinstellingen moeten worden ingevoerd. De tijd bepaald om te studeren zou ook
kunnen worden opgenomen in een onderdeel ‘opleiding’ van de loopbaanrekening (zie infra);
om dat uit te werken is overleg tussen de federale overheid en de gemeenschappen nodig.
49. Sommige banen worden door werkgevers enkel op deeltijdse basis aangeboden, bijvoorbeeld in
de schoonmaak en in de kleinhandel, zodat een aantal werkenden onvrijwillig deeltijds werkt. De
meeste deeltijdwerkers in België kozen echter zelf voor deze arbeidsregeling: in de EAK gaf in
2013 slechts 9,5 % aan deeltijds te werken omdat ze geen voltijdbaan konden vinden (13,7 % van
de mannen, 8,5 % van de vrouwen); dat was het laagste percentage van de hele Europese Unie.
Toch zou ongeveer 20% van alle deeltijdwerkers graag meer uren willen werken, waarbij vooral
meer uren werken in het kader van de bestaande betrekking de voorkeur wegdraagt. Personen in
‘korte’ deeltijdarbeid (minder dan 19 uur per week) bevinden zich vaker in een onvrijwillige
situatie en dat is bij de mannen nog vaker het geval dan bij de vrouwen. Om een werkloosheidsen inactiviteitsval te vermijden bij personen die op hun zoektocht naar werk enkel deeltijdbanen
vinden, bestaat er in België de inkomensgarantie-uitkering (IGU) die ervoor zorgt dat
deeltijdwerkers bovenop hun loon een extra uitkering ontvangen zodat ze als werkende zeker niet
minder verdienen dan met hun werkloosheidsuitkering. In de loop van het jaar 2014 ontvingen in
het totaal ongeveer 65 000 individuele personen een IGU. De begunstigden van een
inkomensgarantie-uitkering moeten specifiek begeleid worden om hen in staat te stellen een
voltijdse activiteit te vinden. Daarnaast zal het feit of ze effectief trachten voltijds te werken,
geëvalueerd worden in het kader van de actieve beschikbaarheidstoets. Er moet eveneens
worden op toegezien dat die aanvulling op het loon geen gedeeltelijke inactiviteitsval vormt.
Net zoals bij elke andere hervorming van een sociale uitkering, is het voor de IGU echter
aangewezen vooraf de gevolgen van een wijziging van de modaliteiten van het stelsel te
bestuderen met betrekking tot hun impact op sociale risico’s, in het bijzonder inzake armoede.
50. Het aandeel deeltijdwerkers is, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, het hoogst bij de
leeftijdsgroep die het dichtst bij het pensioen staat, namelijk de 55-64 jarigen (32,3% van de
werkenden). Dat kan deels worden toegeschreven aan het bestaan van de landingsbanen. De
afgelopen jaren zijn met succes aanzienlijke inspanningen geleverd om de leeftijd waarop 55plussers definitief de arbeidsmarkt verlaten, op te trekken en dit heeft zijn vruchten afgeworpen,
aangezien de werkgelegenheidsgraad van deze groep in dezelfde periode sterk is gestegen. Als
gevolg van de vergrijzing en de daarbij horende groter wordende cohorten die zich in de
leeftijdsgroep van de 55-plussers zullen bevinden, zal het steeds belangrijker worden om het
grootst mogelijk aandeel van hen aan het werk te houden, indien mogelijk voltijds. Het is dan
ook uitermate belangrijk om hen te blijven stimuleren, het werk aan te passen aan hun
ervaring, deskundigheid en fysieke mogelijkheden en in opleidingen te blijven voorzien, omdat
zulks motiverende factoren zijn om de pensionering uit te stellen. De sociale partners hebben
hierin een onontbeerlijke rol te spelen, net als in het definiëren van een bezoldigingsbeleid dat
eerder gelinkt is aan ervaring dan aan anciënniteit, om zo de relatieve kost van werknemers
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ouder dan 55 jaar te verminderen en aldus hun inzetbaarheid te verhogen, zoals de Raad heeft
aangetoond in haar advies van oktober 2014.
51. Het aandeel van de deeltijdwerkers in het totale aantal werkenden is de afgelopen dertig jaar fors
gestegen, en, zoals eerder vermeld, is ook het aantal gewerkte uren per deeltijdwerker
toegenomen: terwijl de deeltijds werkende loontrekkenden in de jaren tachtig gewoonlijk
gemiddeld ongeveer 20 uur per week werkten, was dat in 2013 24,3 uur, deels ook door het
succes van de viervijfdebanen. Van alle landen waarmee in dit rapport wordt vergeleken, werd in
België aldus het grootste aantal uren gewerkt door deeltijdwerkers.
52. De forse toename van het aandeel van de deeltijdwerkers is positief gecorreleerd met het
verloop van de werkgelegenheidsgraad in België gedurende dezelfde periode. In een periode
van bijna 20 jaar is het aantal deeltijdwerkers meer dan verdubbeld (+548 000 tussen 1995 en
2013) en heeft het voor 7 procentpunt bijgedragen aan de groei van het aantal werkenden. De
voltijdwerkers, daarentegen, zijn relatief weinig in aantal gestegen en, gelet op de toename van
de bevolking op arbeidsleeftijd, hebben ze tijdens die periode zelfs een negatieve bijdrage
geleverd aan de verandering van de werkgelegenheidsgraad (-0,5 procentpunt). Deeltijdwerk kan
de werkgelegenheid opkrikken omdat personen die om diverse redenen niet voltijds kunnen of
willen werken, op die manier toch aan de slag kunnen. Ongeacht de andere factoren die de
werkgelegenheidsgraad beïnvloeden, blijkt een hogere deeltijdgraad in het algemeen gepaard te
gaan met een hogere werkgelegenheidsgraad (denk aan Sweden, Denemarken, Duitsland…). Toch
droeg de groei van het aantal deeltijdwerkers in België, daarentegen, misschien minder sterk dan
in sommige andere landen, bij tot de toename van de werkgelegenheidsgraad. Een deel van de
deeltijdwerkers werkte voorheen immers voltijds en heeft enkel zijn arbeidsduur verminderd, wat
neutraal is voor de werkgelegenheidsgraad, temeer daar een overgang naar een viervijfdebaan
niet altijd wordt gecompenseerd door een extra indienstneming maar tot uiting komt in
productiviteitswinsten.
53. Het blijft prioritair de loonlasten te verlagen, teneinde zo veel mogelijk mensen aan het werk te
krijgen, met inbegrip van diegenen die in flexibele stelsels willen werken. Aan het in dienst
nemen en houden van werknemers zijn immers vaste kosten verbonden. Om zoveel mogelijk
mensen aan de slag te krijgen, is het raadzaam lastenverlagingen af te stemmen op de laagste
uurlonen. De verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid tot 25 %, waartoe
door de regering besloten werd, zou dus gepaard moeten gaan met aanvullende maatregelen
voor de lage lonen. Soortgelijke lastenverlagingen zullen pas een sterk en duurzaam effect op
de werkgelegenheid sorteren, indien er significante inspanningen voor de verbetering van de
competenties van de laaggeschoolden aan verbonden worden.
54. Het belang van lastenverlagingen op de hogere lonen van de hoogst gekwalificeerde
werkenden, waaronder het personeel actief in de R&D sector, mag evenwel niet worden
veronachtzaamd, gezien hun essentieel belang voor het concurrentievermogen van onze
economie. Voorts kunnen de andere in het kader van de tax shift aangekondigde maatregelen
die ten doel hebben de loonwig inzake het inkomen uit arbeid te verkleinen, het arbeidsaanbod
stimuleren door werken financieel aantrekkelijker te maken.
55. Deeltijdwerk kan ook negatieve effecten hebben: het brengt voor de betrokkenen een
loonkloof teweeg, de deeltijdwerker krijgt doorgaans minder opleidings- en carrièrekansen en
loopt een groter risico om een werkende arme te zijn, vooral als alleenstaande ouder. Er moet
dan ook worden voor gewaakt dat de aanpassing van de arbeidsduur zou betekenen dat de
23.

werkende overschakelt naar een baan met minder perspectieven. De wetgeving bepaalt dat
deeltijdwerkers niet gediscrimineerd zouden mogen worden ten opzichte van voltijdwerkers: ze
zouden evenveel toegang moeten krijgen tot opleiding en een gelijkwaardige betrekking moeten
kunnen uitoefenen. De kwestie van de gelijke behandeling moet kunnen worden geregeld via
het sociaal overleg, onder meer door overeenkomsten op sector- of bedrijfsniveau, teneinde
rekening te houden met de specifieke moeilijkheden waarmee een bedrijf geconfronteerd
wordt. Bovendien moeten de controle-instanties over de middelen beschikken om na te gaan of
de rechten van de werknemers daadwerkelijk in acht worden genomen.

6. Andere vormen van deeltijdse of voltijdse arbeidsonderbreking

56. Naast de ‘gewone’ deeltijdarbeid bestaan in België een aantal bijzondere maatregelen die het
mogelijk maken de arbeidsprestaties gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk op te
schorten zonder dat zulks gepaard gaat met verlies van het volledig inkomen, namelijk het
tijdskrediet (in de private sector), de loopbaanonderbreking (in de overheidssector) en de
thematische verloven. Met deze regelingen heeft de overheid een vorm van subsidiëring voor de
tijdelijke arbeidsduurverkorting ingevoerd. De werknemers moeten aan bepaalde voorwaarden
voldoen om tot die stelsels te worden toegelaten, maar indien ze worden toegelaten zijn ze vaak
gunstiger op fiscaal vlak en voor de pensioenberekening dan de ‘gewone’ deeltijdarbeid. Heeft
een werknemer om een bepaalde reden geen toegang tot de speciale stelsels van
arbeidsonderbreking, dan kan hij, met instemming van zijn werkgever, ook verlof zonder wedde
nemen; dat stelsel is echter niet wettelijk geregeld en heeft dus voor de werknemer veel nadelen
op sociaal vlak (pensioenen, vakantie, ziekteverzekering…). Dit vraagstuk zou moeten worden
onderzocht in het kader van een algemene bespiegeling over het delen van de risico's en de
kosten van de aanpassing van de activiteit gedurende de hele loopbaan. De ontwikkeling van de
loopbaanrekening (zie hierna) biedt daartoe een gelegenheid.
57. In 2014 waren ongeveer 400 000 personen, of 10,4 % van de werknemers in België gedurende
een kortere of langere periode van het jaar in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch
verlof en werkten ze dus niet of deeltijds. Deze stelsels komen nog steeds het meest voor bij
vrouwen (67,6 % van de onderbrekers). De meeste onderbrekers kiezen voor een
1/5 onderbreking, gevolgd door een halftijdse onderbreking. Vooral de 1/5 onderbreking laat
sinds 2002 een forse groei optekenen; het aantal personen in dit arbeidsstelsel is tussen 2002 en
2014 ongeveer vervijfvoudigd. Daarnaast genieten meer dan de helft van het totale aantal
personen die zich in het stelsel van loopbaanonderbreking of tijdskrediet bevinden,
arbeidsduurverminderingen in de eindeloopbaanregeling, waarbij werknemers hun arbeidsduur
verkorten in het vooruitzicht van hun pensionering. Hoewel deze maatregelen werden ontworpen
met het oog op een verhoging van de werkgelegenheid van de 50-plussers, is de literatuur niet
eenduidig over het effect ervan. Uit een recente studie van Van Looy et al. (2013) blijkt dat
landingsbanen de uittredingstiming van werknemers niet zouden vertragen, maar eerder gebruikt
zouden worden als een ‘brug’ naar het vervroegd pensioen. Een studie op basis van gegevens van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg wijst er op dat het aandeel van personen die nog tien jaar of langer blijven werken na de
leeftijd van 50 jaar bij de loopbaanonderbrekers kleiner is dan bij de diegenen die hun loopbaan
niet onderbreken. Het aandeel van 50-plussers dat nog vijf tot tien jaar blijft werken, is echter
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beduidend groter bij de loopbaanonderbrekers dan bij diegenen die hun loopbaan niet
onderbreken. De hervormingen van de eindeloopbaanregeling hebben het aantal 50-54-jarigen in
de eindeloopbaanregeling wel al gereduceerd. De raming van de impact van de maatregelen ter
vermindering van de activiteit op het einde van de loopbaan is des te crucialer omdat, door de
vergrijzing van de werkende bevolking, deze regeling tijdens de volgende jaren op steeds
grotere cohorten betrekking zal hebben. Eindeloopbaanmaatregelen moeten beogen 50plussers langer aan het werk te houden.
58. De thematische verloven beantwoorden in het algemeen aan meer precieze, acute noden van de
werknemers om de arbeidsprestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten.
59. Met name door de verruiming van de toegangsvoorwaarden, is het aantal personen in
ouderschapsverlof sinds 2002 onafgebroken toegenomen, daarbij valt vooral de stijging van het
aantal mannen in ouderschapsverlof op. De mannen maken nu ongeveer 30 % uit van het aantal
personen in ouderschapsverlof, tegen 9,4 % in 2002. Verscheidene studies hebben aangetoond
dat het effect van het ouderschapsverlof op de werkgelegenheidsgraad positief kan zijn als dat
verlof een bepaalde duurtijd niet overschrijdt, er bestaat echter geen eensgezindheid over de
ideale duur ervan. De effecten verschillen voor mannen en vrouwen en ze zijn afhankelijk van het
land, de beleidsvormgeving, de duur van en de uitkeringen tijdens het verlof. De verhouding van
de vroegere bruto verdiensten die zijn vervangen door uitkeringen tijdens het ouderschapsverlof
ligt in België, zowel voor vaders als voor moeders, heel wat lager dan in de andere OESO-landen.
Zelfs laagbetaalde werknemers ontvangen een forfaitaire uitkering die maximum 45% van hun
vroeger loon bedraagt. Eerdere studies toonden aan dat laaggeschoolden minder vaak gebruik
maken van het ouderschapsverlof dan hooggeschoolden. Verscheidene factoren kunnen dit
verklaren. Laaggeschoolden werken vaker deeltijds, waardoor ze al meer tijd hebben voor het
huishouden en de kinderen, maar ook minder financiële marge hebben om een tijd terug te vallen
op de forfaitaire onderbrekingsuitkering, vooral als ze alleenstaand zijn of de partner ook een lage
arbeidsintensiteit heeft, weinig verdient of werkloos/inactief is. Daarnaast hebben
laaggeschoolden over het algemeen minder stabiele loopbanen, waardoor ze minder voldoen aan
de toegangsvoorwaarde voor het ouderschapsverlof (12 maanden hebben gewerkt in de voorbije
15 maanden). Een herziening van deze uitkeringen zou kunnen zorgen voor een billijker
verdeling van de personen in ouderschapsverlof.
60. Met inachtneming van de organisatorische mogelijkheden in de ondernemingen, zou het
eveneens mogelijk moeten zijn om thematische verloven voor zeer korte periodes op te nemen,
zoals nu reeds het geval is voor een minderjarig gehospitaliseerd kind. Om te vermijden dat
iedereen die plots geconfronteerd wordt met zorgtaken zijn arbeidsintensiteit vermindert,
moet in alle regio’s een stelsel van zorgverzekering worden ingesteld. Gespecialiseerde
personen kunnen dusdanig de zorg op zich nemen zodat de werkende zijn arbeidstijd niet moet
beperken. Vlaanderen staat op dat vlak verder dan Wallonië en Brussel, waar op dit ogenblik nog
maar wordt gepraat over de betaalbaarheid van de (thuis)zorg en er nog geen zorgverzekering
bestaat.
61. Op dit ogenblik bestaat er een kluwen aan stelsels om de arbeidsprestaties geheel of
gedeeltelijk op te schorten waardoor werknemers door de bomen vaak het bos niet meer zien:
het is zaak deze stelsels te stroomlijnen en te rationaliseren. Voorbeelden zijn het thematisch
verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof, die in ons land naast het tijdskrediet om
dezelfde redenen bestaan. Nochtans blijkt dat bijna niemand in deze situatie gebruik maakt van
het tijdskrediet, aangezien de voorwaarden van het thematisch verlof gunstiger en de
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onderbrekingsuitkeringen hoger zijn. Een harmonisering van de diverse stelsels waarop om
dezelfde redenen en beroep kan worden gedaan, zou hun kostprijs kunnen drukken en hun
doeltreffendheid verhogen.
62. In die zin bevatte het federaal regeerakkoord reeds de belofte om de stelsels van tijdskrediet en
loopbaanonderbreking tegen 1 januari 2020 gelijk te schakelen.
63. Daarnaast zou, na advies van de sociale partners, een ‘loopbaanrekening’ worden ingevoerd die
de werknemers in staat stelt tijd en/of loon te accumuleren. Werknemers zouden in die rekening
rechten op betaald verlof kunnen accumuleren, bijvoorbeeld door het opsparen van overuren en
bovenwettelijke vakantiedagen. Ze zouden die tijd en/of dat loon vervolgens kunnen gebruiken
om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken, om de overgang tussen twee banen te overbruggen
(als supplement bovenop hun werkloosheidsuitkering) of om hun wettelijk pensioen aan te vullen.
Daarnaast zouden de gesubsidieerde vormen van (gedeeltelijke) opschorting van
arbeidsprestaties ook geïntegreerd kunnen worden in de rekening. In die loopbaanrekening
zouden m.a.w. het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking en alle soortgelijke stelsels kunnen
worden geïntegreerd, naast een opleidings-, mobiliteit- en tijdspaarluik. Zonder te kunnen
spreken van een nationaal systeem van loopbaan- of tijdspaarrekening, komt kapitalisatie van de
arbeidstijd – in welke vorm dan ook – meer voor in de noordse landen en Duitsland. Enkel in
Frankrijk werd echter een nationale regeling ingevoerd waarbij de werknemer rechten op betaald
verlof kan accumuleren of een vergoeding kan ontvangen, in ruil voor niet opgenomen vakantieof rustperiodes of de hiervoor bestemde bedragen.
64. Bij het ontwerpen van de loopbaanrekening moeten een aantal zaken voor ogen worden
gehouden: de voorwaarden van de loopbaanrekening moeten de mobiliteit van de werknemers
en een verlenging van hun loopbaanduur aanmoedigen. Daarnaast moet bij het ontwerp
gestreefd worden naar temporele en juridische stabiliteit, zodat een werknemer erop kan
rekenen dat de systemen in de loop van zijn carrière niet ingrijpend zullen wijzigen. De
valorisatie van de opgespaarde tijd is ook een belangrijk te bespreken punt. Als het spaartegoed
wordt opgebouwd in uren, is de waarde ervan (uurloon) niet dezelfde aan het begin of aan het
einde van de loopbaan en versterkt de kwestie van de overdraagbaarheid van de opgespaarde
uren in het geval van verandering van werkgever. Indien het rechtstreeks wordt omgezet in een
bedrag in euro dient er beslist te worden wie verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van dit
kapitaal en of het gewaarborgd zal zijn of niet. Gelet op de inflatie en het verloop van de
loopbaan, moeten tevens de herwaarderingsregels van de geaccumuleerde bedragen bepaald
worden. Dit zijn reële uitdagingen; het is belangrijk dat alle partijen met het antwoord op die
vragen instemmen om een langdurige stabiliteit van de oplossingen te garanderen doorheen de
tijd.

7. Andere manieren om de arbeidstijd aan te passen

65. Het bijberoep en het telewerk zijn twee andere mogelijkheden om de arbeidsduur aan te passen
die kunnen leiden tot een groter arbeidsvolume en een beter evenwicht tussen werk en
privéleven.
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66. In België zou ongeveer 7 % van de werkenden tussen 15 en 64 jaar meer dan één betrekking
hebben; ongeveer 5 % van hen zou een bijberoep uitoefenen als zelfstandige. De grote
meerderheid had in totaal twee betrekkingen, minder dan 4 % drie of meer betrekkingen.
Mannen cumuleren vaker een voltijdbaan met een deeltijds bijberoep, terwijl vrouwen twee
deeltijdbanen tegelijkertijd uitoefenen.
67. Het aandeel van de werkenden met een bijberoep als zelfstandige in het totale aantal werkenden
is tijdens de afgelopen twintig jaar bijna verdubbeld tot ongeveer 5 % in 2013. Ook het aantal
zelfstandigen actief na het pensioen is gestaag toegenomen als gevolg van de versoepeling van de
beperkingen met betrekking tot het cumuleren van een beroepsinkomen en een
pensioenuitkering. Door tegelijkertijd te werken als loontrekkende en als zelfstandige in
bijberoep, kan een werkende de sociale rechten van loontrekkenden genieten, die steeds
voordeliger zijn, waardoor hij zich economisch en sociaal kan indekken tegen de meer
risicodragende ondernemersactiviteiten. Er dient echter te worden op toegezien dat anderen
hierdoor geen oneerlijke concurrentie ondervinden en dat de sociale zekerheid van de
werknemers hierdoor geen onevenredige lasten moet dragen. Het soortgelijk cumuleren van
diverse activiteiten mag niet worden ontmoedigd, maar dient het gevolg te zijn van een
persoonlijke keuze. Het mag dus geen verplichting zijn die zou voortvloeien uit
bestaansonzekerheid en een ontoereikende vergoeding van de beschikbare banen in
loondienst.
68. Het aandeel werknemers dat aangeeft soms of gebruikelijk thuis te werken in het totale aantal
werknemers (een proxy voor de telewerkers) is tussen 1992 en 2014 fors opgelopen. Telewerk
heeft veel profijt getrokken van de vooruitgang en ruime verspreiding van de informatie- en
communicatietechnologieën (ICT). Een zeer gering aandeel van de jonge werknemers geeft aan
van thuis uit te mogen werken. Dat kan komen doordat de werkgever enige maturiteit van zijn
werknemer vergt vóór hij hem toestaat zonder toezicht te werken. Daarnaast werken jongere
loontrekkenden ook vaker in sectoren die zich minder voor thuiswerk lenen, zoals de industrie en
de groot- en detailhandel. Er zijn veel meer voltijd- dan deeltijdwerkers die soms van thuis uit
werken. In de activiteiten die zich daarvoor lenen, zouden deeltijdarbeid en telewerk in zekere
zin substituten kunnen zijn, aangezien de werknemer bij telewerk de pendeltijd uitspaart en
dus kan besteden aan persoonlijke aangelegenheden zonder daarom zijn arbeidsvolume te
verminderen. Telewerken kan zo dus de soepelheid bieden die nodig is om het privéleven beter
te combineren met het werk.
69. Uit een Europese vergelijking blijkt dat België tot de top tien behoort van landen met het grootste
aandeel thuiswerkers in Europa. Het voorstel om de cao rond telewerk te herzien en aan de
huidige arbeidsomstandigheden aan te passen, is uitstekend en kan er alleen maar toe leiden
dat het telewerk verder uitbreiding vindt ten voordele van werkgevers en werkenden.
*

*

*
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70. De werkzaamheden van de Raad hebben aangetoond dat er in ons land een waaier aan
regelingen bestaat om in te spelen op de wensen van ondernemingen en werknemers
betreffende de aanpassing van de arbeidstijd. Sommige van die instrumenten worden relatief
weinig aangewend in vergelijking met wat het geval is in een groep van referentielanden.
Andere regelingen waarmee grotendeels hetzelfde wordt beoogd, bestaan naast elkaar en hun
criteria en toelatingsvoorwaarden zouden kunnen worden geharmoniseerd en vereenvoudigd.
Ten slotte ontstaan nieuwe initiatieven om de drempels tot de ontplooiing van sommige
activiteiten weg te werken of om de arbeidstijd beter te regelen over de gehele loopbaan
teneinde werken ‘werkbaar’ te maken. In alle gevallen is de betrokkenheid van alle partijen
vereist om die regelingen naar behoren uit te voeren of aan te passen. Overleg met de sociale
partners moet het mogelijk maken de actiepunten te bepalen en de meest gepaste oplossingen
te vinden. Op politiek niveau is coördinatie tussen de diverse bevoegde instanties, zowel op
federaal, gemeenschappelijk als op gewestelijk niveau, vereist om de genomen maatregelen te
optimaliseren teneinde de meevaller- en neveneffecten te beperken en opdat de inspanningen
van een entiteit de andere niet schaden, maar aan allen ten goede komen. Wat in het bijzonder
de mogelijkheden tot aanpassing van de arbeidstijd betreft , moet er worden op toegezien dat
ze op een optimale manier inspelen op de wensen inzake flexibiliteit van zowel werknemers als
werkgevers, en dat ze uiteindelijk leiden tot een verhoging van het arbeidsvolume in de
economie.
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1. RECENTE ONTWIKKELINGEN
In dit hoofdstuk worden de recente ontwikkelingen van de arbeidsmarkt besproken. Eerst komen
de demografische aspecten aan bod, die bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Daarna wordt een
overzicht gegeven van het verloop van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en de werkloosheid
op basis van administratieve gegevens. Aan de hand van de gegevens van de enquête naar de
arbeidskrachten worden de Belgische resultaten inzake werkgelegenheid, werkloosheid,
participatiegraad, onderwijs en opleiding internationaal vergeleken.

1.1. Demografische ontwikkelingen
Tabel 1 - Demografische ontwikkelingen van België
(veranderingen in duizenden personen op jaarbasis, tenzij anders vermeld)

Totale bevolking
Bevolking op
arbeidsleeftijd2
3
Beroepsbevolking

2007
78

2008
84

2009
87

2010
99

2011
98

2012
74

2013
57

2014
51

Niveaus
20141
11 176

70
20

62
54

50
43

55
45

45
43

22
28

12
12

7
32

7 259
5 205

Bronnen: ADS, FPB, INR, RVA.
1
In duizenden personen.
2
Bevolking van 15 tot 64 jaar.
3
Personen van 15 tot 64 jaar die werken of werkzoekend zijn.

Terwijl de totale bevolking krachtig blijft groeien, neemt de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar)
steeds minder snel toe. In 2014 groeide deze laatste met ongeveer 7 000 personen, wat historisch
laag is en in tegenstelling stond tot de toename van de totale bevolking met 51 000 personen. De
groei van de bevolking op arbeidsleeftijd vertraagt sinds 2007, een jaar waarin een recordgroei met
70 000 personen werd opgetekend.
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Grafiek 1 - Verloop van de verdeling van de bevolking op arbeidsleeftijd naar leeftijd
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar, 2000 en 2014)

Bronnen: ADS, INR.

Dat verloop is grotendeels toe te schrijven aan de vergrijzing, die ervoor zorgt dat de uitstroom van
de bevolking op arbeidsleeftijd steeds minder wordt gecompenseerd door de instroom van
jongeren die de leeftijd van 15 jaar bereiken. De uitstroom zou vanaf 2019 zelfs groter worden dan
de instroom en zou dan een daling van de bevolking op arbeidsleeftijd teweegbrengen. Naast de
vergrijzing is die ontwikkeling ook toe te schrijven aan de steeds geringere inbreng van de externe
migratie, vooral sinds 2011. Dit verschijnsel vloeit voort uit het strengere beleid inzake
gezinshereniging en asiel, alsook uit de verminderde aantrekkelijkheid van België bij migranten
door de economische crisis.
Er dient niettemin te worden beklemtoond dat de beroepsbevolking, gedefinieerd als de som van
de personen met een bezoldigde baan (loontrekkende of zelfstandige) en de niet-werkende
werkzoekenden, zijnde het bestaande arbeidsaanbod, sterker is gegroeid dan de bevolking op
arbeidsleeftijd, in het bijzonder dankzij een hogere participatie van de werknemers van 50 jaar en
ouder. De zeer zwakke groei van de beroepsbevolking in 2013 komt door de daling van de
werkgelegenheid (-13 000) in dat jaar. In 2014 sloot de groei van dat aggregaat nauwer aan bij zijn
historische gemiddelde. Die groei werd aangewakkerd door het herstel van de werkgelegenheid
(+18 000), zoals verderop zal blijken.

1.2. Bedrijvigheid en werkgelegenheid
Na een jaar waarin de werkgelegenheid aanzienlijk was teruggelopen, nam ze in 2014 toe,
ondersteund door de in 2013 ingezette opleving van de economische bedrijvigheid. De verhoogde
bedrijvigheid werd aanvankelijk bijna uitsluitend opgevangen door productiviteitswinsten. Die
verbetering hield overigens gedurende heel 2014 aan. Tegelijkertijd herstelde ook het totale
arbeidsvolume zich. In het eerste kwartaal van 2014 kwam dat vooral tot uiting in een verlenging
van de arbeidsduur per persoon, maar vanaf het tweede kwartaal nam het gemiddelde aantal
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gewerkte uren af1. De toename van het arbeidsvolume tijdens de laatste drie kwartalen bood
derhalve ruimte voor een stijging van de werkgelegenheid. Over het hele jaar bedroeg die 0,4 %,
tegen een daling met -0,3 % in 2013.

Grafiek 2 - Binnenlandse werkgelegenheid, arbeidsduur en productiviteit
(bijdrage tot de bbp-groei, in procentpunt)

Bron: INR.

Zo werden in 2014, in nettotermen2, niet minder dan 18 000 banen gecreëerd. Er zij aan herinnerd
dat de binnenlandse werkgelegenheid in 2013 met 12 000 eenheden was teruggelopen. De
verbetering moet echter worden gerelativeerd: in 2010 en 2011 was de binnenlandse
werkgelegenheid immers veel sterker toegenomen, namelijk met respectievelijk 30 000 en
63 000 eenheden.
De zogeheten conjunctuurgevoelige bedrijfstakken3, die 65 % van de binnenlandse
werkgelegenheid uitmaken, droegen weinig bij tot die opleving. De lichte stijging van hun
personeelsbestand (loontrekkenden en zelfstandigen) is echter een aanzienlijke verbetering in
vergelijking met het verlies van 19 000 banen in 2013.
In de voormelde bedrijfstakken lopen de ontwikkelingen uiteen. Zo gingen in de bouwnijverheid en
in de industrie nog ongeveer 18 000 arbeidsplaatsen verloren. De nettobanenvernietiging in de
industrie past in een langetermijntendens. Dat geldt eveneens, zij het in mindere mate, voor de
financiële activiteiten en verzekeringen. Daartegenover creëerden de bedrijven uit de branche
1

2
3

Terwijl de gemiddelde arbeidsduur in het eerste kwartaal van 2014 hoog was dankzij gunstige weersomstandigheden,
werd in het tweede kwartaal het omgekeerde vastgesteld. In het vierde kwartaal werd het gemiddelde aantal
gewerkte uren gedrukt door stakingen.
Saldo van de banencreatie en -vernietiging in de loop van het jaar.
Landbouw, industrie, bouwnijverheid en marktdiensten.
33.

'zakelijke dienstverlening' 22 000 banen. Die bedrijfstak omvat onder meer de uitzendkantoren, die
in 2014 te maken kregen met een krachtige vraag, en een aanzienlijk deel van de gesubsidieerde
banen in het kader van het stelsel van de dienstencheques.
Het personeelsbestand van de bedrijfstak ‘overheid en onderwijs’ bleef vrijwel stabiel, doordat de
verschillende beleidsniveaus besloten een deel van de natuurlijke afvloeiingen bij de overheid niet
te vervangen. Sinds 2011 steeg het aantal banen in die bedrijfstak slechts in zeer geringe mate,
terwijl het in het voorgaande decennium onafgebroken was toegenomen.
Net als in het verleden, nam het personeelsbestand van de bedrijfstak ‘Menselijke gezondheidszorg
en maatschappelijke dienstverlening’ toe met 10 000 arbeidsplaatsen.

Tabel 2 - Werkgelegenheid naar bedrijfstak
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Niet-marktdiensten

Conjunctuurgevoelige
bedrijfstakken

Totale werkgelegenheid
Grensarbeiders
Totale binnenlandse
werkgelegenheid

p.m.

Landbouw, bosbouw en visserij
Industrie en energie
Bouwnijverheid
Handel, vervoer en horeca
Informatie en communicatie
Financiële activiteiten en
verzekeringen
Exploitatie van en handel in
onroerende goederen
Zakelijke dienstverlening
Totaal
Overheid en onderwijs
Menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening
2
Overige diensten
Totaal
Zelfstandigen
Loontrekkenden

2010
31
1
30

2011
63
0
63

2012
14
0
13

-4
-19
3
0
-1

-3
-1
6
5
0

-3

Niveaus
20141
4 639
79
4 560

2013
-13
-1
-12

2014
18
0
18

-1
-7
1
-6
1

0
-13
-4
-11
0

-2
-13
-5
2
1

58
557
272
980
104

0

0

-2

-1

127

1
30
6
8

1
31
39
4

1
11
-1
-1

1
10
-19
3

1
22
5
1

26
847
2 971
811

20
-4
24

18
2
24

13
2
14

9
-5
7

10
2
13

582
197
1 590

6
25

10
53

9
5

7
-20

7
10

759
3 880

Bron: INR.
1
In duizenden personen.
2
Die omvatten onder meer de bedrijfstakken gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en de
activiteiten van verenigingen.

Ten slotte moet worden aangestipt dat de zelfstandige arbeid opnieuw heeft bijgedragen tot de
werkgelegenheidsgroei, namelijk met 7 000 extra eenheden. In 2014 bedroeg het aantal
zelfstandigen bijna 760 000, hetzij 16,6 % van de binnenlandse werkgelegenheid. Dat is het hoogste
aandeel sinds 2003.
Volgens de nationale rekeningen is de werkgelegenheid in de eerste twee kwartalen van 2015 met
gemiddeld 26 900 eenheden vermeerderd ten opzichte van de overeenstemmende periode van
2014. De diensten blijven de voornaamste stuwende kracht achter die groei; ze gaven een stijging
met 43 000 eenheden te zien, terwijl de industrie en de bouw een daling met respectievelijk 11 400
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en 3 500 arbeidsplaatsen lieten optekenen. Het weze eveneens opgemerkt dat de werkgelegenheid
in de branche ‘overheid en onderwijs’ met 4 100 eenheden afnam.

Kader 1: De detacheringen in de bouwnijverheid
De detacheringen van werknemers worden in het tweede deel van dit verslag onderzocht in een
specifieke analyse. In dit Kader wordt beoogd het onderwerp te analyseren door nader in te gaan
op de detacheringen in de bouwnijverheid. Een gedetacheerde werkende is een werkende die
tijdelijk arbeidsprestaties verricht in België, terwijl hij gewoonlijk in een ander land werkt of in
dienst genomen werd. Gedetacheerde werkenden worden niet tot de Belgische binnenlandse
werkgelegenheid gerekend (zie paragraaf 1.2.5 voor een nadere toelichting over de
methodologische aspecten van detacheringen).
In 2014 was 57 % van de bij ondernemingen in België gedetacheerde werkenden werkzaam in de
bouwnijverheid. Sinds 2007, het eerste jaar waarvoor de RSZ over de Limosa-aangiften4 beschikt, is
hun aantal letterlijk explosief gestegen. In 2007 waren er 27 000 gedetacheerde werkenden
(loontrekkenden en zelfstandigen samen); in 2014 was het aantal opgelopen tot 124 000. Die cijfers
moeten omzichtig worden geïnterpreteerd, aangezien een gedetacheerde werkende op dezelfde
wijze in de RSZ-statistieken wordt opgenomen, ongeacht of hij gedurende een dag of een volledig
jaar in België werkt. Hierdoor kan mogelijk een grote discrepantie ontstaan tussen het aantal
werkenden en het volume van hun arbeidsprestaties, dat helaas niet wordt geregistreerd.
Verloop van het aantal gedetacheerde werknemers in de bouwnijverheid
(2007-2014)

Bron: RSZ.

Als de gegevens over de detacheringen geanalyseerd worden vanuit het oogpunt van de
nationaliteit van de werknemers, verschilt het beeld niet veel van het beeld dat wordt afgeleid op
grond van het criterium met betrekking tot het land waar de onderneming waarbij ze in dienst zijn,
gevestigd is. De in de bouwsector gedetacheerde werknemers zijn immers meestal afkomstig uit
ondernemingen die gevestigd zijn in de buurlanden, Portugal en de nieuwe EU-lidstaten (Polen,
4

Elke niet-Belgische werkgever of zelfstandige die in België tijdelijke opdrachten of deelopdrachten wil uitvoeren, moet
zijn activiteiten in België vooraf aangeven in de zogeheten verplichte Limosa-aangifte.
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Roemenië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije), maar ook uit België. In 2014 waren 23 % van de in de
bouwnijverheid gedetacheerde werknemers van Nederlandse nationaliteit, 16 % waren Polen, 9 %
Fransen en 8 % Duitsers. Van 2007 tot 2014 steeg vooral het aantal werknemers afkomstig uit de
nieuwe lidstaten het sterkst.
De detacheringen in de bouwnijverheid droegen bij tot de ontwikkeling van de bedrijvigheid in die
bedrijfstak, waarvan de toegevoegde waarde tussen 2007 en 2014 met bijna 13 % toenam.
Aantal in de bouwnijverheid gedetacheerde werkenden (loontrekkenden en zelfstandigen)
(meest vertegenwoordigde landen, 2007 en 2014)

Bron: RSZ.

Die groei kwam de werkgelegenheid in België niet ten goede. Vooral tussen 2012 en 2014, een
periode waarin een werkelijk explosieve toename van het aantal gedetacheerde werkenden
opgetekend werd, liep het aantal in de bouwnijverheid werkende loontrekkenden met 12 000
eenheden terug. De zelfstandige werkgelegenheid bleef wel groeien. Er zij opgemerkt dat hierin
ook zelfstandigen uit de nieuwe lidstaten zijn opgenomen. Aangezien staatsburgers van Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië vóór 2009 niet als
loontrekkende konden werken in België zonder over een arbeidskaart te beschikken, waarvoor
administratieve voorwaarden dienden te worden vervuld, kozen zij voor het statuut van
zelfstandige, dat niet onderhevig was aan die administratieve verplichting. Tot 31 december 2013
waren dezelfde beperkingen van toepassing op Bulgaarse en Roemeense onderdanen, die
eveneens in groten getale die beperkingen omzeilden door het statuut van zelfstandige aan te
nemen.
De stijging van de toegevoegde waarde leidde, samen met de daling van de werkgelegenheid, tot
aanzienlijke productiviteitswinsten voor de sector.

36.

Verloop van de werkgelegenheid en de detacheringen in de bouwnijverheid
(veranderingen in aantal personen op jaarbasis, 2008-2014)

Bronnen: INR, RSZ.
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Verloop van de toegevoegde waarde in de bouwnijverheid
(indexcijfers 2007 = 100, 2008-2014)

Bron: INR.

1.3. Werkloosheid
In 2014 steeg de participatiegraad sneller dan de werkgelegenheidsgraad; de werkloosheid bleef
toenemen, zij het minder snel dan in 2013. Op jaarbasis werden in 2014 598 000 niet-werkende
werkzoekenden (NWWZ) geteld, dat zijn er 14 000 meer dan in 2013. Die toename is met name het
gevolg van de aanscherping van de criteria op grond waarvan een vrijstelling van het zoeken naar
werk kan worden aangevraagd (minimum 60 jaar vanaf 2013). De groep werkzoekenden ouder dan
58 jaar groeide op die manier tussen 2013 en 2014 met 12 000 eenheden aan, terwijl het aantal
niet-werkzoekenden uit die leeftijdscategorie met 15 000 eenheden afnam.
Uit de maandelijkse statistieken van de RVA blijkt dat, indien het verloop wordt beschouwd op
jaarbasis teneinde de seizoeninvloeden te neutraliseren, de werkloosheid sedert december 2014
niet meer is toegenomen. De daling zet zich in 2015 voort. De jaar-op-jaar vermindering van het
aantal NWWZ verliep volgens de vier gewestelijke overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling niet
gelijktijdig. De FOREM tekende vanaf de maand juli 2014 een vermindering van het aantal NWWZ
op. Volgens de ADG begon het aantal NWWZ op jaarbasis te verminderen vanaf oktober 2014. Bij
Actiris daalde het aantal werklozen vanaf november 2014. Het aantal bij de VDAB geregistreerde
NWWZ bleef tot juni 2015 stijgen en begon in juli te dalen.
Ook het verloop van de werkloosheid volgens leeftijdscategorie vertoont grote verschillen tussen
de beschouwde groepen. In 2012 en 2013 was de jeugdwerkloosheid fors verslechterd als gevolg
van de crisis; vanwege de futloze vraag zagen de jongeren hun jobkansen afnemen en moesten ze
concurreren met meer ervaren werkzoekenden. In 2014 trokken de jongeren sneller profijt van de
conjunctuuropleving, zoals doorgaans het geval is. Vanaf het einde van het eerste kwartaal liep het
aantal NWWZ van minder dan 25 jaar terug, een tendens die het hele jaar aanhield. Ook de groep
werklozen tussen 25 en 49 jaar werd vanaf eind 2014 kleiner. Het aantal werklozen van 50 jaar en
ouder bleef daarentegen toenemen. Binnen die groep tekenen zich echter uiteenlopende
tendensen af, indien de leeftijdscategorieën nog nauwkeuriger worden afgebakend. In 2014 was de
stijging voornamelijk toe te schrijven aan de 55- tot 60-jarigen. Tijdens de eerste acht maanden van
2015 is de invloed van die groep beduidend afgenomen, terwijl de impact van de 60-plussers
aanzienlijk is toegenomen. Anders dan die twee subleeftijdsgroepen, lieten de 50- tot 55-jarigen
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vanaf medio 2014 een daling optekenen. Het opwaartse verloop voor de 50-plussers is niet van
recente datum, aangezien de toename reeds wordt opgetekend sedert het begin van de jaren
2000. Ze is onder meer toe te schrijven aan de opeenvolgende aanscherpingen van de
leeftijdscriteria om te worden vrijgesteld van het zoeken naar werk. Zo werd de vereiste
minimumleeftijd geleidelijk opgetrokken van 50 jaar in 2002 tot 60 jaar in 2013. Gelet op de
nieuwe, door de federale regering genomen maatregelen, krachtens welke het statuut van oudere
werkloze wordt opgeheven en de de toegangsvoorwaarden tot het werkloosheidsstelsel met
bedrijfstoeslag worden verstrengd voor nieuwkomers, zal die tendens wellicht doorzetten, ondanks
de aanzienlijke toename van het aantal werkende 50-plussers (cf. paragraaf 2.3).
Worden de cijfers van de administratieve werkloosheid uitgesplitst naar werkloosheidsduur, dan
blijkt dat de in 2014 opgetekende vertraging in de stijging van de werkloosheid uitsluitend toe te
schrijven was aan een daling van de zeer kortstondige werkloosheid (minder dan drie maanden) en
van de kortstondige werkloosheid (tussen drie maanden en een jaar). Het aantal NWWZ dat reeds
twee jaar of langer op zoek is naar een baan is sedert medio 2013 daarentegen onafgebroken
gestegen. In 2014 versnelde die stijging, wat erop wijst dat de langdurige werkloosheid minder
conjunctuurgevoelig is. Dat verloop is voornamelijk toe te schrijven aan de werklozen van 50 jaar en
ouder. Sinds begin 2015 is de stijging van het aantal NWWZ die twee jaar of langer werkloos zijn,
echter geleidelijk vertraagd, wat deels toe te schrijven is aan degenen die zich, bij het einde van
hun recht op een inschakelingsuitkering, niet opnieuw vrijwillig inschrijven als werkzoekende. Wat
kennis, vaardigheden en attitudes betreft, bevinden de langdurig werklozen zich het verst van de
arbeidsmarkt; ze hebben het ook het moeilijkst om opnieuw op de arbeidsmarkt te worden
ingeschakeld, zelfs bij een opleving van de bedrijvigheid. Een dergelijk verschijnsel zal, indien het
blijft duren, de structurele werkloosheid doen stijgen, wat het groeipotentieel van de economie zou
kunnen schaden.
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Grafiek 3 – Niet-werkende werkzoekenden in België
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)

Bron: RVA.

1.4. Internationaal perspectief
In deze paragraaf worden, vanuit een internationaal perspectief, België resultaten toegelicht inzake
deelname aan de arbeidsmarkt, werkgelegenheid, werkloosheid en onderwijs.
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1.4.1.

Participatiegraad

In 2014 bedroeg de activiteitsgraad (of participatiegraad), die overeenstemt met de verhouding
tussen de beroepsbevolking – werkend of werkzoekend – en de bevolking op arbeidsleeftijd5,
73,4 %. Sedert 1995 vertoont hij een opwaartse tendens vanwege de toegenomen participatie van
de vrouwen aan de arbeidsmarkt en de geleidelijke verlenging van het beroepsleven, dit ondanks
de afnemende participatie van de jongeren, van wie een steeds toenemend aantal hogere studies
volgt. De participatiegraad in België (73,4 %) ligt echter onder het Europese gemiddelde - EU15 - en
onder dat van de aangrenzende landen - Frankrijk, Duitsland en Nederland - en van de noordse
landen - Zweden, Denemarken en Finland -, die ter zake doorgaans als referentie worden vermeld.
Ter vergelijking : in Zweden zijn bijna negen mensen op tien actief (als werkende of werkzoekende).

Grafiek 4 - Participatiegraad
(in % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar)

Bron: EC.

Dat verschil in het nadeel van België is toe te schrijven aan de duidelijk lagere participatiegraad van
de 20-24-jarigen en van de hoogste leeftijdscategorieën - vanaf 55 jaar. De lage participatiegraad
van de groep jonger dan 25 jaar heeft te maken met het feit dat, vergeleken met het gemiddelde
voor de EU15, een relatief groter gedeelte van deze groep hogere studies volgt, zonder terzelfder
tijd, zoals in andere landen het geval is, een bezoldigde beroepsactiviteit (jobstudent) uit te
oefenen, ook al begint die combinatie zich de afgelopen jaren te ontwikkelen (+85 % tussen 2003
en 2012, zie 1.2.3 in deel 2). De lage participatiegraad van 55-plussers, van zijn kant, houdt verband
met de talrijke, tot voor kort in België nog bestaande mogelijkheden om de arbeidsmarkt voortijdig
te verlaten (statuut van oudere werkloze, brugpensioen, …).

5

In deze paragraaf wordt de bevolking op arbeidsleeftijd, tenzij anders vermeld, gedefinieerd als de bevolking tussen
20 en 64 jaar, in overeenstemming met de definitie die wordt gebruikt om, in het kader van de EU2020-strategie, de
doelstellingen inzake werkgelegenheid vast te stellen.
41.

Grafiek 5 - Participatiegraad naar leeftijd
(in % van de overeenstemmende bevolking)

Bron: EC.
1
Best performer: beste resultaat van de landen uit de vergelijking, namelijk Frankrijk, Nederland, Duitsland,
Denemarken, Finland en Zweden.

Sedert 19956 is de participatiegraad van de 55-plussers nochtans duidelijk gestegen vanwege, met
name, de opeenvolgende aanscherpingen van de leeftijdscriteria waardoor de mogelijkheden om
de arbeidsmarkt voortijdig te verlaten, werden beperkt en waardoor de voorwaarden waaraan
oudere werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag moeten voldoen om te worden vrijgesteld van
de verplichting om werk te zoeken, werden verstrengd. De laatste hervormingen zijn erop gericht
die tendens voort te zetten, meer bepaald voor de 60-plussers die, aangezien ze niet onder de
voorgaande maatregelen vielen, een zeer lage participatiegraad vertonen.
Het moet worden aangestipt dat er geen rechtstreeks verband is tussen het verloop van de
werkgelegenheidsgraad van jongeren onder 25 jaar en die van de 55-plussers. Er wordt in het
algemeen geconstateerd dat landen met een hoge werkgelegenheidsgraad voor 55-plussers
eveneens een hoge werkgelegenheidsgraad voor jongeren van minder dan 25 jaar laten optekenen,
en omgekeerd.

6
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Eerste jaar waarvoor die gegevens beschikbaar zijn op de site van Eurostat.

Grafiek 6 – Verloop van de participatiegraad naar leeftijd in België
(in % van de overeenstemmende bevolking, 1995 en 2014)

Bron: EC.

Het verloop van de activiteitsgraad vertoont sinds 1995 grote verschillen naargelang het geslacht.
Terwijl de participatiegraad van de mannen over de beschouwde periode constant is gebleven, is
die van de vrouwen geleidelijk gestegen. Dat verloop weerspiegelt een maatschappelijke
ontwikkeling: vrouwen zijn steeds hoger geschoold en een groter aantal onder hen bouwen een
carrière uit, ook al zijn het nog steeds de vrouwen die, in de rolverdeling tussen mannen en
vrouwen, hun loopbaanprofiel het vaakst aanpassen aan de behoeften van het gezin (zie hoofdstuk
2, thematisch gedeelte). Die beweging vloeit ook voort uit de verhoging van de pensioenleeftijd
voor vrouwen van 60 tot 65 jaar, waartoe bij een hervorming in 1997 besloten werd. In 2014 lag de
participatiegraad van mannen echter nog steeds 10 procentpunt boven die van vrouwen.
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Graphique 7 - Participatiegraad naar leeftijd in de gewesten
(in % van de overeenstemmende bevolking)

Bron: EC.

Hoewel het leeftijdsprofiel in de drie gewesten hetzelfde is, ligt de participatiegraad in Vlaanderen
al met al hoger dan in Wallonië en Brussel. Dat is echter niet het geval voor 55-plussers, waar het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoogst scoort. Die situatie is niet nieuw, aangezien Brussel het
in 2000 al beter deed dan de andere gewesten. Voor jongeren onder 30 jaar wordt tussen 2000 en
2014 een daling van de participatiegraad opgetekend, behalve in Brussel, die met name verband
houdt met de verlenging van de studieduur.

Grafiek 8 – Verloop van de participatiegraad naar geslacht
(in % van de overeenstemmende bevolking, 1995 en 2014)

Bron: EC.
1
Best performer: beste resultaat onder de landen waarmee wordt vergeleken, namelijk Frankrijk, Nederland,
Duitsland, Denemarken, Finland en Zweden.
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Op gewestelijk niveau komen dezelfde tendensen tot uiting, namelijk een stagnatie van de
participatiegraad voor mannen en een stijging van die voor vrouwen. Vlaanderen laat ter zake
hogere resultaten optekenen dan de beide andere gewesten.
Grafiek 9 - Participatiegraad naar geslacht in de gewesten
(in % van de overeenstemmende bevolking)

Bron: EC.

Ongeacht de onderzochte categorie, wordt geconstateerd dat de participatiegraad sterk afhankelijk
is van het scholingsniveau. Zo laten laaggeschoolden een participatiegraad optekenen die meer dan
30 % lager is dan die van hooggeschoolden. Er is weinig verschil tussen de participatiegraad van
hooggeschoolden in België en het gemiddelde van de EU15. Voor laaggeschoolden en in mindere
mate voor middengeschoolden is het verschil meer uitgesproken, in het nadeel van België.
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Grafiek 10– Participatiegraad naar scholingsniveau
(in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar, 2014)

Bron: EC.

1.4.2.

Werkgelegenheid en werkloosheid

Vergeleken met de ontwikkelingen in Frankrijk en Nederland, in de noordse landen en in de EU15 in
het algemeen, heeft de werkgelegenheid in België, net als in Duitsland, de eerste schok van de
grote recessie relatief goed doorstaan. Dat komt voornamelijk door het bestaan van mechanismen
die zorgen voor de flexibiliteit van de Belgische arbeidsmarkt (zie thematisch gedeelte van het
verslag). Zo werd, aan het begin van de crisis, het stelsel van tijdelijke werkloosheid uitgebreid tot
de bedienden teneinde de werkgevers de kans te bieden hun personeelsbestand gemakkelijker aan
te passen aan de schommelingen van hun bedrijvigheid en zodoende de ontslagen te beperken. De
binnenlandse werkgelegenheid werd op dat ogenblik ook ondersteund door een omvangrijke
creatie van gesubsidieerde banen (onder meer via het stelsel van de dienstencheques). De
soevereine schuldencrisis in Europa had verhoudingsgewijs evenwel een zwaardere impact, die
geleid heeft tot een daling van de werkgelegenheid in 2013. Aan die verslechtering lagen
verscheidene factoren ten grondslag. Ten eerste, zagen de ondernemingen, nadat ze intensief een
beroep hadden gedaan op het stelsel van tijdelijke werkloosheid en hun activiteitsvooruitzichten en
hun financiële positie bleven verslechteren, zich uiteindelijk genoodzaakt hun personeelsbestand in
te krimpen. Bovendien is het stelsel van tijdelijke werkloosheid inmiddels aangepast om het
oneigenlijk gebruik ervan te vermijden. Er werden tot slot nog steeds gesubsidieerde banen
gecreëerd, zij het minder dan aan het begin van de crisis.
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Grafiek 11 – Werkgelegenheid
(seizoengezuiverde gegevens1, indexcijfers 2008 = 100, 2008-2015)

Bron: EC.
1
Voor kalenderinvloeden gezuiverde werkgelegenheidsgegevens, behalve voor Frankrijk en Nederland.

Naast de in België opgetekende veerkracht van de werkgelegenheid, wordt ook geconstateerd dat
de stijging van de werkloosheid er matiger was dan in de buurlanden, behalve Duitsland, en in de
noordse landen.
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Grafiek 12 - Werklooosheid
(seizoengezuiverde gegevens, indexcijfers 2008 = 100, 2008-2015)

Bron: EC.

België onderscheidt zich evenwel van de landen waarmee wordt vergeleken door de omvang van
de langdurige werkloosheid, die hier wordt gedefinieerd als een werkloosheidsperiode van
minimaal twaalf maanden. In tegenstelling tot wat in de andere landen wordt vastgesteld, is de
langdurige werkloosheid als gevolg van de crisis in België echter in mindere mate verslechterd dan
in de andere landen uit de vergelijking, behalve in Duitsland waar de langdurige werkloosheid
sedert 2008 afneemt.
De omvang van de langdurige werkloosheid varieert sterk van gewest tot gewest. Terwijl dat type
van werkloosheid zeer vaak voorkomt in Brussel en Wallonië, is het verschijnsel beduidend minder
uitgesproken in Vlaanderen.
Er zij aan herinnerd dat hier enkel de werkzoekenden in de zin van het IAB in overweging worden
genomen, met andere woorden zij die verklaren dat ze werkloos zijn, arbeidsgeschikt zijn en actief
werk zoeken, ongeacht of ze al dan niet als werkzoekende ingeschreven zijn bij een overheidsdienst
voor arbeidsbemiddeling en ongeacht of ze al dan niet een uitkering genieten in dat kader. Tot
2015 werden oudere werklozen vrijgesteld van het zoeken naar werk. Voortaan worden de nieuwe
werkzoekenden van 60 jaar en ouder op aangepaste wijze begeleid en moeten ze beschikbaar
blijven voor de arbeidsmarkt (zie paragraaf 2.3.1 van deel 1).

48.

Grafiek 13 – Langdurige werkloosheid (12 maanden of langer)
(in % van het aantal werkzoekenden tussen 15 en 64 jaar, 2008 en 2014)

Bron: EC.

Aan de hand van de Europese microgegevens kunnen de sociaaleconomische transities worden
vergeleken, namelijk de overgang van een IAB-statuut (werkgelegenheid, werkloosheid en
inactiviteit) naar een ander. De personen worden in een matrix verdeeld volgens hun statuut,
gerelateerd aan het statuut dat ze een jaar voordien hadden. Met die projectie kan de
voorwaardelijke kans worden geraamd dat iemand in de loop van een jaar zijn statuut behoudt of
van statuut verandert (afhankelijk van het statuut dat het jaar voordien werd opgegeven). In België
is er bijvoorbeeld 21 % kans dat degenen die verklaren werkloos te zijn een jaar nadien aan het
werk zijn.
Aan de hand van de EAK-gegevens wordt een enkele transitie opgetekend: indien iemand werk
vindt, maar in de loop van hetzelfde jaar opnieuw werkloos wordt, wordt die persoon geacht
onafgebroken werkloos te zijn geweest. De aldus verrichte raming van het aantal personen die een
nieuwe baan vinden, is derhalve een ondergrens van de echte waarschijnlijkheid inzake het
opnieuw vinden van werk.
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Tabel 3 – Verdeling naar arbeidsmarktsituatie in 2013: internationale vergelijking
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar naar sociaaleconomisch statuut in 2012)
Werkzame personen in 2012
Werkzaam Werkloos Inactief
in 2013
in 2013
in 2013
AT
BE
DE
DK
FI
FR
NL
SE
UK

93,6
94,4
96,3
94,1
91,5
91,3
94,1
95,5
94,9

2,4
2,8
1,7
2,7
2,8
4,4
3,1
2,1
2,4

3,8
2,8
2,0
3,2
5,5
4,3
2,8
2,3
2,6

Werklozen in 2012
Werkzaam Werkloos Inactief
in 2013
in 2013
in 2013
38,2
21,2
25,2
43,7
26,5
31,9
47,8
43,8
41,8

30,3
38,5
41,9
30,2
32,4
42,5
40,6
36,5
47,8

31,2
40,4
32,9
26,0
40,5
25,6
11,6
19,7
10,4

Inactieven in 2012
Werkzaam Werkloos Inactief
in 2013
in 2013
in 2013
24,0
7,2
19,1
23,4
28,7
8,9
43,7
29,5
16,5

3,1
4,8
3,2
7,8
7,3
4,4
6,0
11,6
8,0

72,3
88,0
77,8
68,7
62,7
86,7
50,3
59,0
75,5

Bron: EC.

Bij de in de vergelijking opgenomen landen zij opgemerkt dat de kans dat iemand aangeeft
werkend te zijn, terwijl hij een jaar voordien nog aan het werk was, het geringst is in Frankrijk (91%)
en in Finland (92%). De stabiliteit van de werkgelegenheid, gemeten aan de hand van die
onvolmaakte gegevens, is in België groter (94 %), net als in Oostenrijk, Nederland en Denemarken.
Die kans is nog groter in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Duitsland (96 %).
Voor zij die zich in 2012 werkzoekend achtten, bedroeg de kans dat ze een jaar nadien opnieuw aan
het werk waren, nagenoeg 50 % in Nederland, 44 % in Zweden en in Denemarken, zowat 40% in het
Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. In Frankrijk is minder dan één werkloze op drie een jaar na te
hebben aangegeven werkloos te zijn, aan het werk. Finland en Duitsland scoren evenwel minder
goed met een percentage van transitie van werkloosheid naar werk van respectievelijk 27 % en
25 %. De prestatie van België oogt middelmatig, met slechts één werkloze op vijf die aan het werk is
na een jaar, terwijl twee werklozen op vijf inactief zijn. Ook dient te worden gewezen op de grote
kans dat iemand die aangeeft inactief te zijn, zulks een jaar nadien nog is (88 %).
Uit een vergelijking van de voorwaardelijke kans inzake het vinden van een baan vóór de crisis
(d.w.z. de transities tussen 2007 en 2008) en de huidige kans (tussen 2012 en 2013), blijven alle
landen, behalve België en Nederland, een lagere score optekenen dan vóór de financiële en
economische crisis. Dat is in het bijzonder het geval voor Denemarken (ongeveer -10 procentpunt).
Voor Finland, Zweden, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk ligt het verschil rond 5 procentpunt. Voor
het Verenigd Koninkrijk blijft de huidige transitiegraad iets geringer (-1 procentpunt) dan vóór de
crisis. In België is er geen verschil, maar het absoluut niveau van de transitiegraad is er, zoals eerder
vermeld, laag. Het zeer positieve verschil in Nederland is wellicht een statistisch artefact, als gevolg
van de voortdurende hervorming, in dat land, van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die tot
vrij recentelijk op grote schaal aangegrepen werd als alternatief voor werkloosheid.

1.4.3.

Onderwijs en opleiding

In 2014 verliet in België bijna één jongere op de tien het onderwijssysteem zonder diploma (of
gelijkwaardig getuigschrift) van het hoger secundair onderwijs. Daaronder wordt verstaan dat hij
over onvoldoende bagage beschikt om zich vlot en duurzaam op de arbeidsmarkt te integreren. Het
scholingsniveau is immers een van de bepalende criteria voor de inschakeling op de arbeidsmarkt.
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Deze situatie impliceert aanzienlijke sociale en economische kosten, zowel voor de maatschappij als
voor de betrokkenen zelf (onder meer inzake scholing, activiteit en inkomens).
Sedert het begin van de jaren 2000 loopt het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat, wel
gestaag terug. België doet het ter zake trouwens beter dan de EU15, maar blijft achter bij de buuren de referentielanden. De recente resultaten zijn veelbelovend vermits sedert 2011 een duidelijk
neerwaartse tendens wordt opgetekend.
Er zij aan herinnerd dat, in het kader van de Europa 2020-strategie, België er zich toe verbonden
heeft het percentage voortijdig schoolverlaters terug te dringen tot maximaal 9,5 %.

Grafiek 14 – Jongeren die voortijdig stoppen met onderwijs en opleiding
(in % van de bevolking tussen 18 en 24 jaar, 2000 en 2014)

Bron: EC.

Uit de resultaten per gewest blijken grote verschillen. De resultaten zijn duidelijk beter in het
noorden dan in het zuiden van het land en in Brussel. Er zij aan herinnerd dat Vlaanderen het enige
gewest is dat zich ter zake een doel heeft gesteld. Tegen 2020 moet het percentage voortijdige
schoolverlaters er onder 5,2 % uitkomen; in 2014 was dat 7 %.
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Grafiek 15 - Jongeren die voortijdig stoppen met onderwijs en opleiding naar gewest
(in % van de bevolking tussen 18 en 24 jaar, 2000 en 2014)

Bron: EC.

Volgens de in het kader van de Europa 2020-strategie aangegane verbintenissen zou het
percentage jongeren die geen baan hebben en die onderwijs noch opleiding volgen (NEET) in
2020 in België tot 8,2 % moeten zakken. In 2014 beliep dat percentage, ondanks een forse
verbetering sinds 2000, nog 12 %. Dat resultaat weerspiegelt de moeilijkheden die sommige
jongeren ondervinden om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen. Dit geldt des te meer als ze
laaggeschoold zijn en vooral in periodes van conjunctuurvertraging.
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Grafiek 16 - Jongeren die geen baan hebben en die onderwijs noch opleiding volgen (NEET1)
(in % van de bevolking tussen 15 en 24 jaar, 2000 en 2014)

Bron: EC.
1
NEET: Young people neither in employment nor in education and training.

Uit een analyse per gewest blijkt dat Vlaanderen ter zake betere resultaten kan voorleggen. Het
percentage jongeren dat geen baan heeft en onderwijs noch opleiding volgt, ligt er beduidend lager
dan in Brussel en Wallonië. Tussen 2000 en 2014 werd in de drie gewesten een verbetering
opgetekend, die evenwel meer uitgesproken was voor Brussel en voor Wallonië.
Grafiek 17 – Jongeren die geen baan hebben en die onderwijs noch opleiding volgen (NEET1) naar gewest
(in % van de bevolking tussen 15 en 24 jaar, 2000 en 2014)

Bron: EC.
1
NEET: Young people neither in employment nor in education and training.
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België heeft zich ertoe verbonden dat tegen 2020 minimum 47 % van de bevolking tussen 30 en
34 jaar een diploma hoger onderwijs zal hebben behaald. In 2014 was dat 43,8 %, iets minder dan
in 2010 (44,4 %). België presteert ter zake beter dan de EU15, maar het resultaat blijft wel minder
goed dan in de meeste landen waarmee wordt vergeleken (Zweden, Finland, Nederland,
Denemarken en Frankrijk). De sedert 2000 in België opgetekende stijging viel bovendien geringer
uit dan die in de EU15.
Grafiek 18 - 30-34-jarigen met een diploma hoger onderwijs
(in % van de bevolking tussen 30 en 34 jaar, 2000 en 2014)

Bron: EC.

Een analyse naar geslacht leert dat het percentage vrouwen tussen 30 en 34 jaar met een diploma
hoger onderwijs hoger ligt dan bij mannen; sedert 2000 neemt het ook sneller toe.
Die forse toename van het aantal gediplomeerden tekent zich af in de drie gewesten van het land.
Het moet worden aangestipt dat het aantal vrouwen met een diploma hoger onderwijs sinds het
jaar 2000 fors verbeterd is, in het bijzonder in Vlaanderen en in Wallonië.
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Graphique 19 - 30-34-jarigen met een diploma hoger onderwijs naar geslacht en naar gewest
(in % van de bevolking van 30 tot 34 jaar, 2000 en 2014)

Bron: EC.

Hoewel het percentage vrouwen met een diploma hoger onderwijs, alle studierichtingen samen,
hoger is, zijn er minder vrouwen met een diploma uit de STEM-richtingen (‘dit zijn de wiskundige,
wetenschappelijke en technologische studierichtingen’).
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Grafiek 20 - 30-34-jarigen met een diploma hoger onderwijs, naar geslacht
(in % van de bevolking tussen 30 en 34 jaar, 2000 en 2014)

Bron: EC.

Gediplomeerden uit die richtingen zijn erg gegeerd en vinden gemakkelijker werk. Heel wat
zogeheten knelpuntberoepen betreffen trouwens functies uit die richtingen. In België is het
aandeel van dergelijke afgestudeerden, mannen en vrouwen samen bekeken, echter 6 procentpunt
kleiner dan in de EU28, en 11 procentpunt kleiner dan in Finland. Een soortgelijke bevinding geldt
wanneer enkel vrouwen in overweging worden genomen; in België is hun aandeel 6 procentpunt
geringer dan het Europese gemiddelde en 8 procentpunt kleiner dan dat in Duitsland. In
tegenstelling tot de werkgelegenheidsvooruitzichten en de economische behoeften blijkt het
percentage afgestudeerden uit die richtingen tussen 2003 en 2012 te zijn teruggelopen.
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Grafiek 21 - Afgestudeerden met een diploma hoger onderwijs in de wiskundige, wetenschappelijke en
technologische richtingen
(in % van de afgestudeerden in alle richtingen, 2003 en 2012)

Bron: EC.

1.4.4.

Follow-up van de in het kader van de Europa 2020-strategie bepaalde
doelstellingen

De EU lanceerde in 2010 de Europa 2020-strategie ter ondersteuning van groei en
werkgelegenheid. Die over tien jaar gespreide strategie beoogt de voorwaarden voor een slimme,
duurzame en inclusieve groei te creëren. Er wordt gemikt op vijf doelstellingen: werkgelegenheid,
R&D, klimaat, onderwijs en armoedebestrijding.
In dat kader bepaalde België precieze doelstellingen inzake werkgelegenheid, onderwijs en
opleiding. Het nastreven van die doelstellingen zou België in staat moeten stellen de Europese
aanbevelingen in acht te nemen. Daarin wordt met name de klemtoon gelegd op de noodzaak voor
België om de arbeidsmarktparticipatie op te voeren, met name door de toegang van jongeren en
immigranten tot werk te verbeteren, door het versterken van de beroepsmobiliteit, het
verminderen van het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, het terugdringen van het voortijdig
schoolverlaten en het opheffen van de financiële belemmeringen van de werkgelegenheid.
In de onderstaande tabel worden die doelstellingen samengevat. Voor de meeste van de bedoelde
elementen blijft het verschil tussen het in 2014 behaalde resultaat en de doelstelling aanzienlijk,
zodat het moeilijk wordt voor België om zijn Europese verbintenissen in 2020 te halen.
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Tabel 4 – Follow-up van de doelstellingen Europa 2020: stand van zaken voor België
(in % van de overeenstemmende bevolking)
Werkgelegenheid
totaal (20-64)
vrouwen
55-plussers
verschil tussen Belgen en staatsburgers van niet-EU-landen
Onderwijs en opleiding
NEET (15-24)
voortijdig schoolverlaten (18-24)
diploma hoger onderwijs (30-34)
permanente opleiding (25-64)

2010

2014

Doelstellingen 2020

67,6
61,6
37,3
28,5

67,3
62,9
42,7
28,1

73,2
69,1
50,0
<16,5

10,9
11,9
44,4
7,2

12,0
9,8
43,8
7,1

8,2
9,5
47,0
(Lissabon: 12,5 in 2010)

Bron: EC.

Al met al onderscheidt Vlaanderen zich door betere resultaten dan de twee andere gewesten. Het
is ook het enige gewest dat doelstellingen heeft bepaald die het tegen 2020 wil halen. Niettemin
dient te worden aangestipt dat Brussel een hogere werkgelegenheidsgraad voor 55-plussers laat
optekenen. Dat gewest vertoont tevens de hoogste graad inzake permanente opleiding. Anderzijds
is het verschil tussen Belgische staatsburgers en niet-EU-onderdanen er het geringst. Dat komt
omdat de werkgelegenheidsgraad van de Belgische burgers er beduidend lager is dan in de andere
gewesten.

Tabel 5 – Follow-up van de Europa 2020-doelstellingen: stand van zaken voor de drie gewesten
(in % van de overeenstemmende bevolking)
Vlaanderen

Brussel
2014
Werkgelegenheid
totaal (20-64)
vrouwen
55-plussers
verschil tussen Belgen en niet-EU-onderdanen
Onderwijs en opleiding
NEET (15-24)
voortijdige schoolverlaters (18-24)
diploma hoger onderwijs (30-34)
permanente opleiding (25-64)
Bron: EC.
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2014

58,7
53,7
46,6

71,9
67,6
44,3

18,0

28,3

15,8
14,4
47,5
10,0

9,8
7,0
44,8
7,5

Doelstellingen
2020
76,0

Wallonië
2014
61,8
57,8
38,8
31,0

5,2
47,8

14,7
12,9
40,1
5,4

2. VOORUITZICHTEN
In dit hoofdstuk worden de verwachte arbeidsmarktontwikkelingen toegelicht in het kader van de
projecties van de Nationale Bank van België van juni 2015 (NBB). Die projecties gaan uit van de
laatste demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau (FPB), de op dat ogenblik
beschikbare indicatoren en het projectiemodel van de NBB. De projectie heeft betrekking op de
periode 2015-2017. De voornaamste recente hervormingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt
worden hier eveneens toegelicht. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt kort de
belangrijkste resultaten inzake werkgelegenheid en loonkosten van de door het FPB in juli 2015
gepubliceerde regionale economische vooruitzichten voor de periode 2015-2020 samengevat.

2.1. Demografische vooruitzichten
In vergelijking met de versie van 2014, is in de door het FPB in april 2015 gepubliceerde
bevolkingsvooruitzichten sprake van een forse opwaartse herziening van de langtermijntendensen
van de Belgische bevolking. Die aanpassing is het gevolg van een methodologische wijziging,
waardoor de internationale migraties nauwkeuriger kunnen worden geraamd, met name via de
inachtneming van een toegenomen mondialisering. Door die herziening is de bijdrage van het
migratiesaldo7 op lange termijn groter dan voorheen. Want op korte termijn, dat is de periode
waarop de economische projecties van de NBB betrekking hebben, werd de aan de
migratiestromen gerelateerde bevolkingsinbreng daarentegen neerwaarts herzien, wat een
vertraging van de demografische dynamiek met zich brengt in vergelijking met de voorgaande
projecties.
Grafiek 22 – Herziening van de vooruitzichten van de bevolking op arbeidsleeftijd1
(in miljoenen inwoners, gegevens op 1 januari van het overeenkomstige jaar, 2010-2020)

Bron: FPB.
1
Bevolking van 15 tot 64 jaar.

7

Verschil tussen de in- en uitstroom van Belgische en buitenlandse ingezetenen.
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Die daling is toe te schrijven, enerzijds, aan de verstrenging van het gezinsherenigingsbeleid en de
asielpolitiek en, anderzijds, aan de geringere economische aantrekkingskracht van België als gevolg
van de crisis. Al met al zou de toename van de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) in 2015 met
11 000 personen afgenomen zijn ten opzichte van de versie 2014. Tegen 2020 zou de impact 30 000
personen bedragen.
Grafiek 23 – Herziening van het externe migratiesaldo
(in duizenden personen, gegevens op 1 januari van het overeenkomstige jaar, 2000-2010)

Bron: FPB.

De explosieve toename van het aantal instromende migranten sinds het begin van het jaar stelt de
bij de publicatie van de vooruitzichten 2015 gestelde hypothesen ter discussie. In augustus 2015
werden in België 4 621 asielaanvragen ingediend, dat is nagenoeg het dubbele (+192,5 %) van wat
het jaar voordien in dezelfde maand werd geregistreerd. De voornaamste landen van herkomst
waren Irak (46,7 %, of 2 160 aanvragen), Syrië (19,8 %, of 916 aanvragen), Afghanistan (9,3 %, of
428 aanvragen) en Somalië (4,6 %, of 211 aanvragen). De toestroom van migranten in de eerste
acht maanden van 2015 komt overeen met een toename met 63 % ten opzichte van de
overeenstemmende maanden van 2014.
In het algemeen is immigratie, in het licht van de vergrijzing van de bevolking, een mogelijke bron
van economische groei. De migrantenpopulaties, die hier thans in uitermate precaire
omstandigheden aankomen, moeten niettemin specifiek worden begeleid teneinde hun kansen op
inschakeling op de arbeidsmarkt te vergroten, met name omdat ze geen van de landstalen spreken
en omdat de diploma’s niet als gelijkwaardig worden erkend. Het weze opgemerkt dat de
werkgelegenheidsgraad van de niet-EU-onderdanen in België bijzonder gering is. In België is het
verschil tussen de werkgelegenheidsgraad van Belgische staatsburgers (68,6 %) en die van niet-EUonderdanen (40,5 %) een van de hoogste in de EU (28 procentpunt in België, tegen gemiddeld 13
procentpunt in de EU). Enkel Zweden laat een groter verschil optekenen. In het kader van de
Europa 2020-strategie heeft België zich ertoe verbonden dat verschil niet groter te laten worden
dan 16,5 %.
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2.2. Arbeidsmarktindicatoren
In deze paragraaf worden een aantal contextuele indicatoren van de projecties inzake de
arbeidsmarkt toegelicht. Het betreft gegevens inzake de conjunctuurindicatoren, de tijdelijke
werkloosheid, de uitzendarbeid, de werkaanbiedingen, de herstructureringen en de
faillissementen.

2.2.1.

Conjunctuurindicatoren van de NBB

De conjunctuurindicatoren van de NBB worden opgesteld op basis van bij de bedrijven gehouden
enquêtes. Ze verstrekken informatie van kwalitatieve aard over de inschatting, door
ondernemingen uit diverse bedrijfstakken, van het verloop met name van de activiteit en de
werkgelegenheid.
De door de NBB opgestelde conjunctuurbarometer stemt overeen met het gewogen gemiddelde
van de synthetische indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid, de handel en de diensten aan
ondernemingen. Hij kan worden beschouwd als een vooroplopende indicator, die wordt
gehanteerd om het verloop van de conjunctuurbewegingen te voorspellen.
Na in 2013 te zijn gestegen, liet de conjunctuurbarometer in 2014 geen verbetering optekenen,
ondanks de, weliswaar schuchtere, opleving van de economische groei. De onzekerheid omtrent
dat herstel woog wellicht op de inschatting, door de ondernemingen, van het toekomstig verloop
van de activiteit. Sinds het begin van het jaar 2015 tekent zich een opleving van de algemene
synthetische curve af, die in juni haar hoogste peil sinds juli 2011 bereikte.

Grafiek 24– Verloop van de algemene synthetische curve
(2007-2015)

Bron: NBB.

De algemene synthetische curve wordt eveneens opgesteld voor de drie gewesten. Het profiel in de
gewesten vertoont een vrij vergelijkbaar verloop, dat echter onvermijdelijk beïnvloed wordt door
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de structuur van de economische activiteiten van het gewest. Recentelijk trok het bedrijfsklimaat
sterker aan in Vlaanderen dan in de twee andere gewesten.

Grafiek 25 – Verloop van de afgevlakte synthetische curve naar gewest
(2007-2015)

Bron: NBB.

De werkgelegenheidsvooruitzichten in de diverse bedrijfstakken zijn een van de elementen
waarnaar in de enquêtes gevraagd wordt. Die gegevens kunnen worden geaggregeerd volgens
dezelfde methodologie als die welke wordt gehanteerd voor de algemene synthetische curve.
Anders dan voor die laatstgenoemde, zijn de geaggregeerde werkgelegenheidsvooruitzichten sinds
begin 2013 verbeterd, wat in 2014 en begin 2015 werd bevestigd.
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Grafiek 26 – Verloop van de geaggregeerde werkgelegenheidsvooruitzichten
(gewogen gemiddelde van de saldi van de antwoorden, voor seizoeninvloeden gezuiverde
maandgegevens)

Bron: NBB.

De werkgelegenheidsvooruitzichten lopen vrij sterk uiteen van de ene bedrijfstak tot de andere.
Anders dan de laatste resultaten voor de werkgelegenheid in de verwerkende nijverheid, vertonen
de prognoses voor die sector hetzelfde opwaartse patroon als de geaggregeerde
werkgelegenheidsvooruitzichten. De brutogegevens, die sneller beschikbaar zijn, wijzen echter op
een ommekeer in de tendens in april 2015.
In de ruwbouw verbeterden de vooruitzichten begin 2014, stabiliseerden zich nadien alvorens te
dalen in 2015. In de burgerlijke bouwkunde en wegenwerken, hield de in 2010 ingezette
verslechtering aan en verscherpte gedurende het gehele jaar 2014. Sinds begin 2015 lijkt de
indicator echter positieve tekenen te vertonen. De electorale cyclus van de lokale overheid
beïnvloedt de investeringen van dat beleidsniveau. Zo wordt bij het begin van elke zittingsperiode
van een lokale overheid telkens een vermindering van het volume van de investeringen
opgetekend, terwijl aan het einde dan weer een stijging plaatsvindt. Dat cycluseffect is echter
minder uitgesproken sinds de crisis van 2008, als gevolg van de begrotingsbeperkingen, die ertoe
hebben genoopt sommige overheidsinvesteringen uit te stellen of zelfs ervan af te zien.
De werkgelegenheidsvooruitzichten in de bedrijfstak ‘diensten aan ondernemingen’ profiteerden
dan weer van de opleving van de conjunctuur. In 2014 verbeterden ze fors ten opzichte van 2013,
zij het dat in het midden van het jaar een lichte daling werd opgetekend. Sinds begin 2015 leefden
ze op. In de handel, ten slotte, werd een lichte stijging opgetekend in 2014. Ook in die sector werd
vanaf het midden van het jaar een vertraging van de prognoses opgetekend.
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Grafiek 27 – Verloop van de werkgelegenheidsvooruitzichten naar bedrijfstak
(saldi van de antwoorden, voor seizoeninvloeden gezuiverde maandgegevens, 2007-2015)

Bron: NBB.
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2.2.2.

Tijdelijke werkloosheid8

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid werkt de flexibiliteit van de Belgische arbeidsmarkt in de
hand. De ondernemingen krijgen daardoor immers de mogelijkheid de arbeidsduur van hun
werknemers om economische, klimaatgebonden of technische redenen tijdelijk te verminderen. De
regeling, die initieel bedoeld was voor arbeiders, werd in 2009 uitgebreid tot de bedienden.
Wanneer hun arbeidstijden worden verminderd, ontvangen de werknemers een uitkering van de
RVA en een aanvullende vergoeding van hun werkgever teneinde hun inkomensverlies te beperken.
Om de ondernemingen ervan te weerhouden oneigenlijk gebruik van de regeling te maken, werd in
2012 een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd.
Grafiek 28 – Tijdelijke werkloosheid
(in duizenden uren, voor seizoeninvloeden gezuiverde gegevens, tenzij anders vermeld, 2007-2015)

Bronnen: INR, RVA.

Tijdens de crisis van 2008 en 2009 en in mindere mate bij de conjunctuurvertraging van 2012 werd
zeer veel gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid. In het tweede kwartaal van 2013 zette een
vermindering in. Nadat de activiteit gedurende twee jaar gestagneerd was, verminderden de
ondernemingen in dat jaar hun personeelsbestand, wat leidde tot een daling van de tijdelijke
werkloosheid. In 2014 hield de afname van de tijdelijke werkloosheid aan. Sommige
ondernemingen maakten er echter nog massaal gebruik van. Dat was het geval voor de werkgevers
uit de bedrijfstakken die getroffen werden door het embargo voor de uitvoer van fruit en groenten
naar Rusland en voor de ondernemingen uit de bouwnijverheid, in het bijzonder in het derde
kwartaal, wegens de ongunstige weersomstandigheden. Het beroep op tijdelijke werkloosheid
bleef begin 2015 teruglopen.

8

Het beroep op tijdelijke werkloosheid wordt meer in detail uiteengezet in paragraaf 1.1.4 van het tweede deel van dit
verslag.
65.

2.2.3.

Uitzendarbeid9

Ook het beroep op uitzendarbeid is zeer gevoelig voor conjunctuurveranderingen. Nadat de
uitzendarbeid in 2012 en 2013 was afgenomen, deden de werkgevers er in 2014 actief een beroep
op, als gevolg van zowel de behoefte aan extra arbeidskrachten door de aantrekkende activiteit als
van hun terughoudendheid om in een onzeker economisch klimaat vast personeel in dienst te
nemen. De uitzendarbeid wordt ook steeds meer aangewend in het kader van
indienstnemingsprocedures.
Grafiek 29 – Door uitzendkrachten gewerkte uren
(in uren, voor seizoeninvloeden gezuiverde gegevens, tenzij anders vermeld, 2007-2015)

Bronnen: Federgon, INR.

2.2.4.

Werkaanbiedingen

Het aantal door de gewestelijke overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, ADG, FOREM
en VDAB) ontvangen werkaanbiedingen weerspiegelt de arbeidsvraag maar deels. In de eerste
plaats moet worden aangestipt dat een gedeelte van de werkaanbiedingen niet via die instellingen
verloopt, maar via wervingsbureaus, de pers, informele circuits en andere. De intergewestelijke
vergelijking heeft ook te lijden onder de verschillen tussen de marktaandelen van de gewestelijke
diensten. Teneinde de vergelijking van de gegevens van de drie overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling te optimaliseren, worden enkel de statistieken inzake werkaanbiedingen uit
het gewone economische circuit, zonder de uitzendarbeid, gehanteerd. De statistieken inzake
uitzendarbeid vertonen vaak overlappingen, want de werkgevers kunnen op verscheidene
uitzendbureaus een beroep doen voor dezelfde vacature. In die cijfers zijn de werkaanbiedingen
ingevolge werkgelegenheidsmaatregelen niet opgenomen, evenmin als de buitenlandse en
intergewestelijke vacatures.
Aan de sinds 2011 opgetekende afname van de door de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling ontvangen werkaanbiedingen kwam in 2014 een einde. De toename was
echter niet spectaculair en de cijfers over de eerste drie maanden van 2015 tonen uiteenlopende
9

66.

De uitzendarbeid komt uitgebreider aan de orde in het thematisch gedeelte van het verslag, zie paragraaf 1.2.2.

ontwikkelingen van gewest tot gewest. Zo lieten de VDAB en Actiris, in vergelijking met het 1ste
kwartaal van 2014, een stijging van de vacatures optekenen, terwijl de aan de FOREM gerichte
aanbiedingen neerwaarts gericht blijven.
Grafiek 30 – Aantal aan de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling bezorgde vacatures
(eenheden, normaal economisch circuit ongerekend de uitzendarbeid, jaargemiddelden van de
maandgegevens, 2000-2015)

Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB.

Aan het eind van elke maand blijven een aantal arbeidsplaatsen niet ingevuld. In april 2015 telde de
VDAB 27 000 openstaande betrekkingen, de FOREM 3 900 en Actiris 3 800. Het vergt over het
algemeen enige tijd om het aanbod van en de vraag naar arbeid optimaal op elkaar af te stemmen.
Dan wordt gerefereerd aan het concept ‘frictionele werkloosheid’. Dat een aanbieding langer blijft
openstaan dan een andere kan niettemin ook verklaard worden door structurele factoren.
De aan de indienstneming gerelateerde moeilijkheden kunnen aan verscheidene oorzaken toe te
schrijven zijn. Er kunnen te weinig gegadigden zijn voor de openstaande functie. Het kan ook te
maken hebben met kwalitatieve aspecten, zoals de vereiste diploma’s, de talenkennis, de nodige
ervaring of bepalingen betreffende de mobiliteit of de arbeidsvoorwaarden. Teneinde de meest
getroffen beroepen te bepalen, alsook de oorsprong van de moeilijkheden te onderkennen, stellen
de gewestelijke overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling de lijst op van de moeilijk in te vullen
betrekkingen en de knelpuntberoepen, waarvoor een kwantitatief tekort aan kandidaten wordt
opgetekend. Een moeilijk in te vullen functie moet tegelijkertijd aan drie criteria voldoen. In de
eerste plaats moeten de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling een minimum aantal
vacatures ontvangen hebben om de significantie ervan aan te tonen; ten tweede moet de mate
waarin ze kunnen worden ingevuld onder het gemiddelde voor alle beroepen samen liggen en ten
derde moet het langer dan gemiddeld duren om ze in te vullen. Ten slotte onderzoekt een college
van deskundigen de (al dan niet) moeilijk in te vullen aard van de uit de statistische analyse
gebleken moeilijk in te vullen functies. Het moet worden aangestipt dat de moeilijk in te vullen
functies niet noodzakelijkerwijs samenvallen met de meest gevraagde functies op de arbeidsmarkt.
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De moeilijk in te vullen functies komen voor in uiteenlopende domeinen en hebben niet specifiek
betrekking op geschoolde betrekkingen. In de onderstaande tabel werden verscheidene beroepen
gegroepeerd in meer algemene categorieën teneinde de analyse te vereenvoudigen. Sommige
beroepen uit die algemene categorieën behoren echter niet tot de moeilijk in te vullen functies. In
Vlaanderen zijn de commerciële en technische functies alsook vacatures voor
schoonmaakpersoneel het moeilijkst in te vullen. Voor dat gewest zij opgemerkt dat het
onderwijzend personeel uit de lijst van 2014 verdwenen is, hoewel indienstnemingsmoeilijkheden
voor sommige deelgewesten en in sommige specifieke domeinen zich nog steeds doen gevoelen. In
Wallonië zijn de technische functies, de commerciële functies en de omkaderingsfuncties het
moeilijkst in te vullen. Wat het onderwijzend personeel betreft, wordt de lijst van
knelpuntberoepen opgesteld via een Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap. In die
lijst zijn met name opgenomen kleuterleiders(sters), onderwijzers(ressen) in het lager onderwijs,
leraars/leraressen uit het hoger technisch onderwijs en het lager – technische vakken – en hoger
secundair onderwijs. In Brussel betreft het voornamelijk onderwijzend personeel, administratieve
en commerciële functies. Over het algemeen is de hoedanigheid van ‘moeilijk in te vullen functie’
van een beroep toe te schrijven aan verscheidene factoren (kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
en arbeidsvoorwaarden). Sommige functies komen elk jaar op de lijst met moeilijk in te vullen
beroepen voor, wat blijk geeft van de structurele aard van de indienstnemingsproblemen voor die
betrekkingen. Bij de drie overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling samen vertegenwoordigen de
moeilijk in de vullen functies in totaal zowat 160 000 betrekkingen, dat is het equivalent van 3,5 %
van de totale werkgelegenheid. Die verhouding verhult sterke verschillen tussen de gewesten
(4,8 % bij de VDAB, tegen 1,2 % bij Actiris).
Tabel 6 – Moeilijk in te vullen functies naar beroepscategorie1
(aantal ontvangen aanbiedingen voor moeilijk in te vullen functies, tenzij anders vermeld)
VDAB
Totaal van de moeilijk in te vullen functies
2
p.m. in % van de overeenstemmende werkgelegenheid
waarvan:
Omkaderings- en communicatiefuncties
3
Onderwijzend personeel
Beroepen in de medische sector, de sociale sector en
hulp aan personen
Administratieve functies
Commerciële functies
Informaticaberoepen
Technische beroepen
Beroepen in de bouwnijverheid
Beroepen in het transport en de logistiek
Beroepen in de horeca en het toerisme
Ambachtelijke beroepen
Schoonmaakpersoneel
Voeding
Andere

FOREM

Actiris

Totaal

126 901
4,8

25 323
2,1

8 078
1,2

160 02
3,5

9 90
-

4 297
-

472
2 567

13 959
2 567

9 980
5 333
27 479
6 438
26 124
5 773
5 215
6 836
1 563
18 714
1 790
2 466

2 351
249
5 189
1 11
6 609
3 427
1 280
610
-

689
1 562
1 004
496
620
77
91
350
118
32
-

13 020
7 144
33 672
8 245
33 353
9 277
5 306
8 466
1 681
18 746
2 400
2 466

Bronnen: Actiris, Forem, INR, VDAB.
1
De beroepscategorieën zijn gebaseerd op welke door Actiris worden gehanteerd. Moeilijk in te vullen functies van
het jaar 2013 voor FOREM en Actiris, 2014 voor de VDAB.
2
In procent van de totale werkgelegenheid van 2013 van het Vlaams Gewest voor de VDAB, van het Waals Gewest
voor de FOREM, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Actiris en van België voor het totaaL.
3
De lijst met de knelpuntenberoepen in het onderwijs in Wallonië wordt vastgesteld door een Besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap.
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2.2.5.

Herstructureringen

De herstructureringen van ondernemingen kunnen het gevolg zijn van strategische - diversificatie
van de activiteiten, fusie, opsplitsing…- of economische beslissingen.
Bij de sluiting van productie-eenheden kunnen een groot aantal personen betrokken zijn. Daarom
geldt voor herstructureringen een specifieke reglementering, die moet zorgen voor een grotere
bescherming van de betrokken werknemers.
De door de FOD WASO (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) gepubliceerde cijfers
refereren aan het aantal werknemers per onderneming in herstructurering. Aan de hand ervan kan
niet worden opgemaakt of een activiteit – volledig of gedeeltelijk – werd stopgezet of hernomen.
Het effectieve verlies aan banen kan dus verschillen van die statistieken. Bovendien is het mogelijk
dat de werknemers die effectief hun baan hebben verloren, elders aan het werk konden gaan
dankzij de uitgebreide begeleidende maatregelen die ze genieten (reconversiecellen) en de
lastenverminderingen die voor hun nieuwe werkgever gelden.
Na in 2012 en 2013 fors te zijn toegenomen als gevolg van verscheidene grote herstructureringen
die werden aangekondigd in de metaalverwerkende nijverheid, de ijzer- en staalnijverheid en de
automobielnijverheid, is het aantal bij een aankondiging van herstructurering betrokken
werknemers geleidelijk afgenomen tot begin 2014, toen het opnieuw steeg, in het bijzonder als
gevolg van herstructureringen in de distributiesector.
Op gewestelijk gebied kan worden geconstateerd dat 46 % van de in 2014 bij de aankondiging van
een herstructurering betrokken werknemers in dienst waren van in Vlaanderen gevestigde
ondernemingen. Voor Wallonië en Brussel was dat respectievelijk 25 % en 30 %10. Die percentages
kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen naar gelang van met name de lokalisering van
grootschalige herstructureringen. In 2013 bedroegen die aandelen 36 % voor Vlaanderen, 53 %
voor Wallonië en 11 % voor Brussel.

10 De lokalisering is gebaseerd op het gewest waarin de hoofdzetel gevestigd is.
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Grafiek 31 – Aantal bij een aankondiging van collectief ontslag betrokken werknemers
(2009-2015)

Bron: FOD WASO.

Voorts moet worden gepreciseerd dat de in het kader van de procedure van collectief ontslag
ingestelde onderhandelingen het vaak mogelijk maken het aantal uiteindelijk betrokken personen
te verminderen. Uiteindelijk worden niet alle ontslagen werknemers inactief of werkloos;
sommigen krijgen bijvoorbeeld een nieuwe baan via de in het kader van de wet-Renault opgezette
reconversiecellen.

2.2.6.

Faillissementen

De sinds de economische en financiële crisis op jaarbasis opgetekende opwaartse beweging van het
aantal faillissementen eindigde in 2014. Een piek werd bereikt in 2013, toen het
11 700 ondernemingen betrof. In 2014 liep het aantal faillissementen met nagenoeg 1 000
eenheden terug. Nagenoeg 50 % van de betrokken ondernemingen waren geregistreerd in
Vlaanderen, 30 % in Wallonië en 20 % in Brussel. Uit de gegevens van de Kruispuntbank van
Ondernemingen blijkt dat 55 % van de ondernemingen gevestigd zijn in Vlaanderen, 30 % in
Wallonië en 15 % in Brussel. Er zouden dus relatief meer faillissementen worden opgetekend in
Brussel en minder in Vlaanderen.
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Grafiek 32 – Verloop van het aantal faillissementen in België
(2003-2014)

Bron: FOD Economie.

De bedrijfstakken handel en reparatie van auto’s, de horeca en de bouwnijverheid lieten het
grootste aantal faillissementen optekenen.

Grafiek 33 – Aantal faillissementen in België naar bedrijfstak
(2014)

Bron: FOD Economie.
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Volgens het Fonds Sluiting Ondernemingen, dat statistieken over faillissementen11 en over het daar
mee gepaard gaande banenverlies opmaakt, werden in 2014 2 100 faillissementen opgetekend,
tegen 3 900 in 2013. Het aantal jobs dat mogelijk daardoor verloren ging, wordt geraamd op 30 100
in 2013 en 13 400 in 2014.

2.2.7.

Nieuwe ondernemingen

In 2014 is het aantal oprichtingen van ondernemingen toegenomen, daarmee aansluitend bij de
vóór 2012 opgetekende cijfers. De verdeling van de nieuwe ondernemingen naar gewest is vrij
stabiel, zowat 55 % in Vlaanderen, 30 % in Wallonië en 15 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Uit het aantal oprichtingen kan niet worden afgeleid tot hoeveel nieuwe banen dat heeft geleid.

Grafiek 34 – Oprichtingen van ondernemingen in België
(2011-2015)

Bron: Graydon.

2.3. Nieuwe arbeidsmarktbeleidsmaatregelen
2.3.1.

Recente hervormingen met een impact op het aantal werkzoekenden

In deze paragraaf worden de belangrijkste hervormingen van de werkloosheidsverzekering
toegelicht, alsook de invloed ervan op het aantal niet-werkende werkzoekenden, namelijk,
enerzijds, de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering, en, anderzijds, de verstrenging van
de criteria inzake toegang tot de diverse eindeloopbaanregelingen en op grond waarvan in dat
kader een vrijstelling van het zoeken naar werk kan worden aangevraagd.
Verscheidene door de regering-Di Rupo en -de regering-Michel aangekondigde maatregelen zouden
een belangrijk werkgelegenheidseffect moeten hebben gesorteerd op het aantal werkzoekenden
op 1 januari 2015. Sommige ervan werden echter versoepeld, zodat dit effect niet plaatsvond.
11 Enkel voor ondernemingen die personeel in dienst hebben.
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Ongeacht dat tijdelijk effect, en ondanks de aangenomen versoepelingen, zullen die maatregelen
de toekomstige in- en uitstroom met betrekking tot de groep van de werkzoekenden structureel
beïnvloeden.
Inschakelingsuitkeringen
Beperking van het recht in de tijd
De afschaffing van de inschakelingsuitkeringen na een periode van 3 jaar, waartoe door de
regering-Di Rupo besloten werd, sorteerde voor het eerst effect in januari 2015.
In december 2014 ontvingen meer dan 81 000 personen een inschakelingsuitkering, waarvan
29 000 sinds meer dan 3 jaar. Van de laatstgenoemde groep genoten sommigen een verlenging van
hun krediet van 3 jaar, met name omdat ze binnen de periode van 3 jaar als werknemer hebben
gewerkt, opnieuw zijn gaan studeren of een beroepsopleiding zijn gaan volgen, of om
gezondheidsredenen. Uit de cijfers van de RVA blijkt dat 23 000 personen tijdens de eerste zes
maanden van het jaar 2015 hun recht op een inschakelingsuitkering hebben verloren12. Tot de
laatstgenoemden behoren niet enkel jonge werkzoekenden: ruim 40 % ervan zijn tussen 30 en 40
jaar oud en meer dan 20% tussen 40 en 50 jaar. In de loop van de eerste zes maanden van 2015
betrof meer dan zes op tien van de uitgeslotenen vrouwen en twee derde komen uit Wallonië.
In principe heeft die maatregel enkel gevolgen voor het aantal uitkeringsgerechtigde
werkzoekenden veeleer dan voor het aantal niet-werkende werkzoekenden, aangezien dat statuut
niet verbonden is aan de toekenning van een uitkering, maar afhankelijk is van de beschikbaarheid
en het zoekgedrag naar werk. In de praktijk schrijven de personen van wie de rechten beëindigd
zijn, zich echter niet allen opnieuw in, zodat de maatregel gepaard gaat met een daling van het
aantal niet-werkende werkzoekenden.
Werklozen die hun recht op een inschakelingsuitkering verliezen, kunnen zich aanmelden bij hun
OCMW om een leefloon aan te vragen. Aangezien die uitkeringen bepaald worden door de
gezinssituatie maar eveneens door het gezinsinkomen – anders dan de werkloosheidsuitkeringen –
hebben sommigen van werkloosheidsuitkeringen uitgesloten personen er geen recht op. Dat is
echter niet het geval voor gezinshoofden of alleenstaanden13. Volgens een in juli door de RVA
gepubliceerde studie behoorde iets meer dan een werkloze op twee tot die twee
gezinscategorieën. Tijdens de eerste maanden van 2015 droegen de personen die hun recht op een
inschakelingsuitkering verloren, bij aan de explosieve toename van het aantal begunstigden van
een leefloon14. Volgens een door de POD Maatschappelijke Integratie bij de OCMW’s gehouden
enquête, zou ongeveer een persoon op drie van wie de rechten beëindigd, zijn steun van het
OCMW aanvragen15.
Ter compensatie van de effecten van de hervorming van de inschakelingsuitkeringen, hevelde de
federale regering financiële middelen over naar de OCMW’s. Bij de begrotingscontrole in het
voorjaar van 2015 is gebleken dat de aanvankelijk bepaalde sommen niet voldoende waren en
werden de aan de OCMW’s toegekende bedragen opwaarts herzien. Aan de hand van een enquête
bij de OCMW’s, raamde de POD Maatschappelijke Integratie het additionele aantal begunstigden

12 Op basis van historische gegevens, schat de RVA dat nagenoeg 3 % van de rechthebbenden op een

inschakelingsuitkering uit de werkloosheid verdwenen zijn om andere redenen dan de beëindiging van hun rechten,
met name omwille van werkhervatting.
13 Aangezien de definitie van de diverse statuten niet geharmoniseerd is door de instellingen, is een transitie van een
statuut naar een ander als gevolg van de overgang naar het OCMW niet uitgesloten.
14 Tijdens de eerste vier maanden van 2015 is het aantal begunstigden ervan met 10,2 % toegenomen ten opzichte van
de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar. Hoewel die vermeerdering niet volledig kan worden
toegeschreven aan de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen, wijzen de OCMW’s niettemin op de
weerslag van die maatregel op het aantal begunstigden van het leefloon.
15 Medio maart 2015 bij 589 OCMW’s gehouden enquête, die door 444 OCMW’s werd beantwoord.
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van een leefloon als gevolg van de hervorming van de regering-Di Rupo over het gehele jaar 2015
op 8 600 personen.
Een uitgesloten werkloze behoudt de mogelijkheid om ingeschreven te blijven als nietuitkeringsgerechtigde werkzoekende bij de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling. Hij kan
eveneens om begeleiding van het OCMW verzoeken. De menselijke en finaniële middelen van
laatstgenoemde ter zake zijn echter beperkter dan die van de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling.
Criteria inzake toegang tot de inschakelingsuitkeringen
De regering-Michel heeft de praktische voorwaarden om een inschakelingsuitkering aan te vragen
beperkt. De eerste aanvraag om een inschakelingsuitkering moet voortaan plaatsvinden vóór de
leeftijd van 25 jaar (i.p.v. 30 jaar voordien). Bovendien is een bewijs van het behalen van een
diploma of een getuigschrift16 vanaf september 2015 vereist, om vóór de leeftijd van 21 jaar een
inschakelingsuitkering te kunnen genieten.
Toegang tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid en het stelsel van eindeloopbaantijdskrediet
In het in oktober 2014 gesloten regeerakkoord werd bepaald dat het leeftijdscriterium inzake
toegang tot het brugpensioenstelsel en het eindeloopbaantijdskrediet met uitkeringen zou worden
opgetrokken.
De toegang tot het stelsel van eindeloopbaantijdskrediet is mogelijk vanaf 55 jaar (of zelfs 50 jaar in
sommige gevallen, bijvoorbeeld voor werknemers uit ondernemingen in moeilijkheden of in
herstructurering of voor zware beroepen). Sinds 1 januari 2015 moet een werknemer echter de
leeftijd van 60 jaar hebben bereikt omuitkeringen te kunnen genieten in dat stelsel (of 55 jaar op
sommige voorwaarden). Luidens een door de sociale partners gesloten en door de regering
bekrachtigd akkoord, kan de verhoging, van 55 tot 60 jaar, van de leeftijdsgrens om een
eindeloopbaantijdskrediet met uitkeringen te genieten minstens tot eind 2017 worden uitgesteld,
indien vóór 30 juni 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst in die zin werd gesloten.
Het leeftijdscriterium inzake toegang tot het algemeen stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag17 werd op 1 januari 2015 in principe opgetrokken van 60 tot 62 jaar. Van die
bepalingen kon echter eveneens worden afgeweken, althans minstens tot eind 2017, op
voorwaarde dat vóór 30 juni 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten18. Concreet
keurde de Ministerraad op 8 mei 2015 twee ontwerpen van koninklijk besluit tot regeling van het
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag goed. Die nieuwe besluiten, welke grotendeels
gebaseerd zijn op het akkoord van de Groep van Tien, vervangen het KB van 30 december 2014.
Vanaf januari 2015 wordt de leeftijdsgrens voor toegang tot het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag in het algemeen stelsel bepaald op 62 jaar, gekoppeld aan een beroepsverleden van
minimum 40 jaar voor mannen en 31 jaar voor vrouwen. Er zijn echter tal van uitzonderingen op
die voorwaarden. Specifieke regelingen (leeftijd, loopbaanvoorwaarden, beschikbaarheid) inzake
toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden bepaald voor zware beroepen,
om medische redenen, wegens een lang beroepsverleden, nachtwerk en in de bouwsector, voor
ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering. Met ingang van 1 januari 2015 worden
overgangsmaatregelen van kracht. De voor 2015 bepaalde leeftijdscriteria worden de komende
jaren geleidelijk opgetrokken.

16 De voorlopige lijst van diploma’s en getuigschriften die recht geven op een inschakelingsuitkering werd door de

bevoegde ministers opgesteld en kan worden geraadpleegd op de website van de RVA. De lijst wordt definitief bij de
publicatie van de nieuwe wetgeving ter zake.
17 Voorheen brugpensioen genoemd.
18 De meeste sectoren hebben een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met een looptijd van maximum drie jaar
om de leeftijd voor toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar te handhaven.
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Verstrenging van de criteria om te worden vrijgesteld van de verplichting om werk te zoeken
Leeftijdscriteria
Sinds 2000 werden de leeftijdscriteria op grond waarvan een vrijstelling van het zoeken naar werk
kan worden aangevraagd, achtereenvolgens aangescherpt van 50 jaar in 2002 tot 60 jaar in 2013.
De regering–Michel heeft besloten dat voor alle werklozen, inclusief de werklozen met
bedrijfstoeslag, ongeacht hun leeftijd, vanaf 1 januari 2015 dezelfde regels inzake beschikbaarheid
en actief zoeken naar werk gelden.
In de notificatie van oktober 2014 vielen zowel de nieuwkomers als degenen die de regeling al
genoten onder de aan de werklozen met bedrijfstoeslag opgelegde verplichting inzake
beschikbaarheid. Na een fase van sociaal overleg en een voorstel van de Groep van Tien, waarvan
zowel vertegenwoordigers van werkgevers als van werknemers deel uitmaken, besloot de regering
de maatregel te versoepelen. Zo stemde ze ermee in het principe van de terugwerkende kracht op
te geven voor ontslagen waartoe vóór 1 januari 2015 was besloten. Evenzo wordt in
ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden een vrijstelling verleend, indien het
collectief ontslag vóór 9 oktober 2014 werd aangekondigd.
Wat de verplichting om werk te zoeken betreft, heeft de regering het principe van de aangepaste
beschikbaarheid aangenomen, halverwege tussen het door de vakbonden gewenste passief zoeken
en de in het regeerakkoord opgenomen actieve beschikbaarheid. Het principe is gebaseerd op een
gepersonaliseerde begeleiding van de ‘bruggepensioneerden’, die voortaan werklozen met
bedrijfstoeslag worden genoemd. De hierna volgende verplichtingen gelden: ingeschreven blijven
als werkzoekende, meewerken aan de door de gewestelijke overheidsdienst voor
arbeidsbemiddeling voorgestelde aangepaste begeleiding, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt,
een voorgestelde passende dienstbetrekking aanvaarden, een dienstbetrekking niet verlaten
zonder wettige reden, zich, bij een oproeping, aanmelden bij de gewestelijke dienst voor
arbeidsbemiddeling, in België verblijven en arbeidsgeschikt zijn.In de praktijk moet hij dus – tot de
leeftijd van 65 jaar – meewerken aan een gepersonaliseerde begeleiding door de gewestelijke
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling. Hij wordt daarentegen vrijgesteld van het actief
zoeken naar werk. Een werkloze met bedrijfstoeslag kan altijd worden vrijgesteld van de
aangepaste beschikbaarheid. Het verlenen van de vrijstelling is afhankelijk van de datum van zijn
ontslag, zijn leeftijd en zijn beroepsverleden. De criteria voor het verlenen van de vrijstelling zullen
de komende jaren geleidelijk worden opgetrokken.
Vrijstelling om familiale of sociale redenen
In het regeerakkoord van oktober 2014 werd bepaald dat de vrijstelling van de verplichting om
werk te zoeken om familiale en sociale redenen vanaf 1 januari 2015 zou worden opgeheven. De
vóór die datum verleende vrijstellingen zouden echter nog gedurende maximum 12 maanden
kunnen worden behouden. In december 2014 waren er 6 000 om sociale en familiale redenen
vrijgestelde uitkeringsgerechtigde werklozen. De federale regering is uiteindelijk deels van die
beslissing teruggekomen. De mantelzorgers, ongeacht of het werklozen, werknemers of
zelfstandigen betreft, zullen tijdelijk19 vrij kunnen nemen om te zorgen voor zieke of gehandicapte
verwanten.

2.3.2.

Recente hervormingen die een weerslag hebben op het concurrentievermogen

De regering heeft ook maatregelen genomen om het concurrentievermogen van de Belgische
ondernemingen te versterken, via een vermindering van de arbeidskosten. In die context werd een
voorlopige opheffing van het indexeringsmechanisme aangenomen. De regering besloot tot een

19 Maximum 48 maanden voor werklozen en werknemers, 6 maanden voor zelfstandigen.
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indexsprong met 2 % vanaf de maand mei 2015. Als gevolg van de specifieke modaliteiten van de
bestaande mechanismen, vonden sommige indexeringen toch nog plaats na die datum.
Volgens de door de regering aangenomen bepalingen van het ontwerp van centraal akkoord voor
de periode 2015-2016, zou de blokkering van de conventionele lonen in 2015 aanhouden. In 2016
zullen echter verhogingen van de brutolonen kunnen worden toegestaan. De loonsverhogingen
worden toegekend in een eerste schijf van maximum 0,37 %, onderworpen aan de
werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, en een tweede schijf van maximum 0,3 %, die
vrijgesteld is van extra heffingen.
Bovendien zou een verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid in 2016 de
loonkosten ten belope van 0,4 procentpunt drukken. Die maatregel maakt deel uit van een pakket
lastenverlichtingen ten belope van € 900 miljoen, waarin eveneens verminderingen van de
bedrijfsvoorheffing zijn opgenomen.

2.4. Middellangetermijnprojecties voor de arbeidsmarkt
In deze paragraaf worden de door de NBB in juni 2015 opgestelde macro-economische projecties
voor de periode 2015-2017 toegelicht, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de
arbeidsmarkt en de loonkosten. De in juli in het kader van de tax shift aangekondigde maatregelen
werden dus niet in aanmerking genomen.

2.4.1.

Activiteit en vraag

Volgens de projecties van de NBB van juni zou de verbetering van de economische activiteit in
België in een relatief gematigd tempo doorgaan, in overeenstemming met het in het eurogebied
ingezette conjunctuurherstel. Zo zou de groei in 2015 1,2 % bedragen, 1,5 % in 2016 en 1,7 % in
2017.
Wat de binnenlandse vraag betreft, wordt een positieve bijdrage van de particuliere consumptie
verwacht, in het bijzonder in 2015, als gevolg van de stijging van de koopkracht van de huishoudens
door de vermindering van de energiefactuur20. De particuliere consumptie zou over de
projectieperiode echter geleidelijk afzwakken, wegens de aan de loonmatiging gerelateerde
vertraging van de inkomens van de huishoudens. De bedrijfsinvesteringen zouden dan weer
geleidelijk in een vrij gestaag tempo toenemen, naarmate het herstel bevestigd wordt en hun
rentabiliteit zich ontwikkelt. De overheidsuitgaven zouden in vrij beperkte mate oplopen, als gevolg
van de maatregelen inzake begrotingsconsolidatie. In totaal zou de binnenlandse vraag tijdens de
periode 2015-2017 op relatief stabiele wijze bijdragen aan de groei.
De groei zou dan ook voornamelijk geschraagd worden door het verloop van de uitvoer, die zou
stijgen dankzij de versterking van het concurrentievermogen als gevolg van de beheersing van de
loonkosten, waartoe door de federale regering besloten werd. De Belgische bedrijven zouden hun
exportresultaten effectief beter zien worden naarmate hun kostenconcurrentievermogen zich
herstelt.
Wat de overheidsfinanciën betreft, zou het begrotingstekort in 2015 onder de drempel van 3 % bbp
dalen, met name als gevolg van de vermindering van de rentelasten en de maatregelen inzake
begrotingsconsolidatie. Het tekort zou vervolgens blijven afnemen, maar zou boven de huidige
nominale doelstellingen blijven uitkomen. De overheidsschuld zou tijdens de gehele
projectieperiode stagneren rond 107 % van het bbp.
In vergelijking met 2014, zou de inflatie in 2015 amper stijgen, maar vervolgens oplopen tot 1,5 %
in 2016 en 2017.

20 Ongerekend de verhoging van de btw op elektriciteit op 1 september.
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2.4.2.

Arbeidsmarkt

Het in 2014 ingezette herstel van het arbeidsvolume21, dat het conjunctuurverloop met enige
vertraging volgt, zou in 2015 aan kracht moeten winnen en zou de twee daaropvolgende jaren
aanhouden. Na een vertraging in 2015, zou de productiviteit per uur in 2016 en 2017 geleidelijk
opnieuw toenemen. Het gemiddeld aantal gewerkte uren per persoon zou in een vrij constant
tempo groeien, ook al zou het verloop ervan op jaarbasis in 2015 nog sterk beïnvloed worden door
de bijzonder grote schommelingen die in 2014 werden opgetekend (zie paragraaf ‘Recente
ontwikkelingen’).
Al met al zou de werkgelegenheid over de projectieperiode geleidelijk vermeerderen, voornamelijk
als gevolg van de aantrekkende activiteit. De maatregelen ter verbetering van het
concurrentievermogen van de ondernemingen, met name via een toegenomen loonmatiging
(lastenverlichtingen en indexsprong) beïnvloeden dat resultaat weliswaar, maar de gevolgen ervan
zullen zich maar met enige vertraging volop doen voelen. Ze zullen bijgevolg nog na de
projectieperiode een positieve invloed uitoefenen.

Grafiek 35 – Binnenlandse werkgelegenheid, arbeidsduur en productiviteit
(bijdrage aan de bbp-groei, in procentpunt, voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde
gegevens, 2010-2017)

Bronnen: INR, NBB.

Al met al zou de werkgelegenheid tijdens de periode 2015-2017 met 94 000 eenheden toenemen.
In die context, en anders dan de voorgaande jaren, wordt de grootste bijdrage aan die stijging
geleverd door de gesalarieerde werkgelegenheid in de zogeheten conjunctuurgevoelige
21 Aantal gewerkte uren.
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bedrijfstakken. De sterk gesubsidieerde bedrijfstak van de ‘overige diensten’ (voornamelijk de
gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening) zou ook in hoge mate ertoe bijdragen.
Het weze opgemerkt dat het groeitempo van de werkgelegenheid in het stelsel van de
dienstencheques, die grotendeels in de private marktsector geconcentreerd is, zal vertragen. Na elf
jaar lang een krachtige groei te hebben laten optekenen, vertoont het aantal terugbetaalde
cheques sinds 2013 immers een stabilisering. Dit verloop wijst op de geleidelijke verzadiging van de
vraag – nagenoeg een huishouden op vijf gebruikt dienstencheques -, met name als gevolg van de
geleidelijk verhoging van de prijs van de cheques, maar ook op de problemen i.v.m. de
indienstneming van het personeel, dat een hoge rotatiegraad vertoont22 (zie kader deel 2). Na in
2014 een stagnatie te hebben laten optekenen, zou het personeelsbestand van de overheid en het
onderwijs gedurende de gehele projectieperiode teruglopen, aangezien de door de diverse
beleidsniveaus genomen maatregelen om hun personeelskosten te drukken volop effect beginnen
te sorteren. Dat verloop stemt overeen met een in het decennium 2000-2010 voor die sector
opgetekende trendombuiging.
Grafiek 36 - Gesalarieerde werkgelegenheid volgens de grote bedrijfstakken

Bronnen: INR, NBB.
Landbouw, bosbouw en visserij, verwerkende, extractieve en overige nijverheid, bouwnijverheid, groot- en
detailhandel, vervoer, hotels en restaurants, informatie en communicatie, financiële activiteiten en verzekeringen,
exploitatie van en handel in vastgoed, gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten en
administratieve en ondersteunende diensten
2
Gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, en andere dienstverlening.
1

22 IDEA Consult 2014.
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Zoals in het verleden, zou de zelfstandige werkgelegenheid daarentegen positief bijdragen aan de
groei van de werkgelegenheid. Steeds meer gepensioneerden maken gebruik van de uitbreiding
van de mogelijkheden om pensioen en beroepsinkomen te cumuleren en zijn de afgelopen jaren
een zelfstandige loopbaan gestart (zie paragraaf ‘Bijberoep’ in deel 2).
In 2014 bedroeg de werkgelegenheidsgraad i 67,3 %. Ter herinnering, in het kader van de Europa
2020-strategie, heeft België zich tot doel gesteld de werkgelegenheidsgraad in 2020 op te trekken
tot 73,2 %. Om die doelstelling te halen, moeten tegen dan 398 000 banen worden gecreëerd, dat
is gemiddeld 66 000 per jaar. Zonder extra maatregelen en zonder terugkeer naar een beduidend
dynamischer groei, wordt het waarschijnlijk onmogelijk de doelstelling 2020 te halen.
Hoewel de stijging van de bevolking op arbeidsleeftijd over de projectieperiode stilvalt, zou de
beroepsbevolking blijven groeien als gevolg van de verhoging van de participatiegraad23. De groei
ervan zou niettemin geringer zijn dan die van de werkgelegenheid, waardoor de werkloosheid zou
afnemen; die vermindering van de werkloosheid zou tijdens de verslagperiode overigens
versnellen. Op jaarbasis zouden er in 2017 gemiddeld 562 000 niet-werkende werkzoekenden zijn,
35 000 minder dan in 2014. De geharmoniseerde werkloosheidsgraad zou afnemen van 8,5 % van
de beroepsbevolking in 2014 tot 7,9 % in 2017.
De verhoging van de participatiegraad tijdens de projectieperiode is deels toe te schrijven aan de
door de huidige en de vorige regering genomen eindeloopbaanmaatregelen: verhoging van de
minimumleeftijd om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, verstrenging van de voorwaarden
inzake toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen),
opheffing van het statuut van oudere werkloze24, verhoging van de leeftijdsgrenzen inzake
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor nieuwe werklozen met bedrijfstoeslag, enz. (voor
nadere details, zie de voorgaande paragraaf).

23 Er zij aan herinnerd dat de bij de publicatie van de demografische vooruitzichten 2015 aangenomen hypothesen ter

discussie worden gesteld na de explosieve toename van de migratiestroom sinds begin dit jaar.

24 Niet van toepassing op de vroegere rechthebbenden.
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Tabel 7 – Aanbod van en vraag naar arbeid
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, verandering in duizendtallen ten opzichte van het
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bevolking op arbeidsleeftijd

2013
12,0

2014
7,5

2015r
8,4

2016r
7,4

2017r
1,7

Beroepsbevolking

11,5

31,6

17,2

21,4

20,1

-13,0

17,6

23,9

30,6

39,5

-0,7
-12,4

-0,1
17,7

0,0
23,9

0,0
30,6

0,0
39,5

6,7
-19,1
-23,4
2,2
2,1

7,2
10,6
0,0
0,6
10,0

7,9
16,0
9,2
-3,9
10,7

8,9
21,8
15,2
-3,2
9,7

9,4
30,1
23,7
-3,4
9,8

24,5

14,0

-6,7

-9,2

-19,4

8,4

8,5

8,5

8,3

7,9

Nationale werkgelegenheid
Grensarbeiders
Binnenlandse werkgelegenheid
Zelfstandigen
Werknemers
Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken
Overheid en onderwijs
Overige diensten
Werkloosheid
p.m. geharmoniseerde werkloosheidsgraad1
Bronnen: EC, INR, NBB.
In % van de beroepsbevolking (15 jaar en ouder).

1

2.4.3.

Loonkosten

Volgens de nationale rekeningen laat het verloop van de uurloonkosten in de private sector sinds
het eerste kwartaal 2013 een vrijwel onafgebroken vertraging optekenen. Zonder reële
verhogingen als gevolg van het matigingsbeleid, is dat verloop grotendeels toe te schrijven aan het
profiel van de loonindexering, dat met enige vertraging dat van de gezondheidsindex weerspiegelt.
Zo zijn de uurloonkosten in het eerste kwartaal 2015 slechts met 0,6 % gestegen t.o.v. het
voorgaande jaar.
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Grafiek 37 - Verloop van de uurloonkosten in de private sector
(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: FOD WASO, INR.

In de voorjaarsprognoses van de Nationale Bank van België wordt uitgegaan van een heel beperkte
groei van de loonkosten tijdens de twee volgende jaren, namelijk een gecumuleerde verandering
met minder dan één procent voor 2015 en 2016. Pas vanaf 2017 wordt een lichte versnelling
verwacht, waarbij de uurloonkosten met 1,6 % zouden stijgen, wat vrijwel evenveel is als tijdens de
drie voorgaande jaren samen.
Die loonmatiging is hoofdzakelijk het gevolg van de maatregelen die de federale regering heeft
genomen om de loonhandicap van de Belgische ondernemingen ten opzichte van hun voornaamste
concurrenten te verkleinen. Een bevriezing en vervolgens beperkte reële verhogingen (ongerekend
indexering) van de loonschalen en vooral de tijdelijke opschorting van de indexeringsmechanismen
waren, samen met de toekenning van nieuwe loonlastenverminderingen, de belangrijkste pijlers
van dat beleid. De door de regering aangekondigde maatregelen in het kader van de tax shift
tijdens de zomer 2015 zouden de loonmatiging nog moeten versterken, maar ze werden in de in dit
verslag toegelichte projecties niet in aanmerking genomen.
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Tabel 8 - Projecties van de loonkosten in de private sector
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

Loonkosten per gewerkt uur
waarvan indexering
Arbeidsproductiviteit1
Loonkosten per eenheid product

2013

2014

2015r

2016r

2017r

2,4
1,9
0,2
2,2

0,8
0,8
0,9
-0,1

0,3
0,2
0,3
0,0

0,6
0,2
0,6
0,1

1,6
0,5
0,7
0,9

Bronnen: INR, FOD WASO, NBB.
1
Toegevoegde waarde naar volume per door loontrekkenden en zelfstandigen gewerkt uur.

Sinds mei 2015 wordt het verloop van de loonkosten rechtstreeks beïnvloed door die indexsprong
van 2 % (die in de praktijk tot stand werd gebracht door een blokkering van de afgevlakte
gezondheidsindex, berekend als het gemiddelde van de gezondheidsindex over de laatste vier
maanden25). Hoewel in de daaropvolgende maanden nog een aantal indexeringen werden
uitgevoerd als gevolg van specifieke regelingen in de verschillende paritaire comités, is het effect
daarvan op de loonstijging toch zeer beperkt. Gelet op het verwachte verloop van de
gezondheidsindex wordt het einde van de blokkering verwacht in het eerste kwartaal van 2017. De
indexeringen zullen vervolgens geleidelijk hervatten, afhankelijk van de in de paritaire comités
vastgelegde stelsels. Er hoeft dus geen onmiddellijke loonstijging te worden verwacht.
De bevriezing van de reële conventionele lonen wordt in 2015 overigens voortgezet, conform de
door de regering overgenomen bepalingen van het ontwerp van centraal akkoord voor de
periode 2015-2016. In 2016, daarentegen, mogen de brutolonen met maximaal 0,67 % toenemen.
Deze loonsverhogingen worden toegekend in een eerste schijf van ten hoogste 0,37 %, die
onderworpen is aan de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, en een tweede schijf van
maximaal 0,3 %, die vrijgesteld is van extra heffingen. Aangezien er gedurende de drie voorgaande
jaren geen reële verhoging van de loonschalen is geweest en in verscheidene segmenten van de
arbeidsmarkt geleidelijk spanningen ontstonden tegen de achtergrond van de economische
opleving, zal die marge wellicht volledig worden benut. Diezelfde conjuncturele factoren zouden
aanleiding geven tot rechtstreeks toegekende loonsverhogingen op niveau van de ondernemingen,
die in de loondrift worden opgenomen. Ten slotte zorgt het aan het werk houden van een steeds
groter gedeelte van de oudere werknemers voor een structurele toename van de gemiddelde
uurloonkosten, aangezien het loon van die werknemers hoger ligt dan het gemiddelde.
De verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid zou moeten bijdragen tot een
vermindering van de loonkosten met 0,4 procentpunt in 2016. Deze maatregel maakt deel uit van
een pakket lastenverlagingen ten belope van zowat € 960 miljoen, dat eveneens verminderingen
van de bedrijfsvoorheffing omvat. Aangezien het 'loonsubsidies' betreft, worden deze laatste niet in
aanmerking genomen bij de berekening van de loonkosten volgens de definitie van de nationale
rekeningen, en dus ook niet in de beoordeling van het verloop van de loonkloof. Extra maatregelen
die in de zomer 2015 werden aangekondigd in het pakket maatregelen betreffende de tax shift,
waarvan de praktische uitwerking nog moet worden gepreciseerd, met name tot uitvoering van de
maatregel tot vermindering van het nominaal tarief van de werkgeversbijdragen tot 25 %, zouden
25 Index die wordt gehanteerd voor de indexeringen en die wordt berekend op basis van de nationale

consumptieprijsindex ongerekende producten die schadelijk worden geacht voor de gezondheid, namelijk tabak,
alcoholhoudende dranken, benzine en diesel.
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de weerslag van de verlagingen van de werkgeversbijdragen op de loonmatiging nog moeten
versterken. In 2015 worden de werkgeversbijdragen negatief beïnvloed, hoofdzakelijk als gevolg
van de daling van de bijdrage aan het Fonds voor de sluiting van ondernemingen (FSO) en de
normalisering van het aantal ontslagpremies na het effect van aanzienlijke
bedrijfsherstructureringen in 2014.
Voor 2017 berusten de projecties op de hypothese dat de conventionele stijgingen ongeveer 1 %
zullen belopen, gelet op de groeimarge die vermoedelijk zal ontstaan door het geleidelijk
verdwijnen van de gecumuleerde loonkloof sedert 1996 – een hypothese die geenszins
vooruitloopt op de resultaten van het toekomstig centraal akkoord, waarover de onderhandelingen
pas eind 2016 van start zullen gaan. Bovendien zou de beëindiging van de bevriezing van de
indexeringen het ook gaandeweg mogelijk moeten maken de indexeringsmechanismen opnieuw in
werking te stellen. Al met al zou de groei van de nominale uurloonkosten aanzienlijk vertragen, van
2,4 % in 2013 tot 0,8 % in 2014, vervolgens tot 0,5 % in 2015 en tot 0,6 % in 2016, waarna het
groeitempo in 2017 opnieuw enigszins zou versnellen tot 1,6 %.
De zeer gematigde groei van de arbeidskosten, in combinatie met het licht positieve verloop van de
productiviteit, zou leiden tot nagenoeg stabiel blijvende loonkosten per eenheid product tot in
2016. De voor 2017 verwachte versoepeling van het loonmatigingsbeleid zou die fase onderbreken
en de loonkosten per eenheid product zouden dat jaar met bijna 1 % toenemen.

2.5. Regionale langetermijnprojecties voor de arbeidsmarkt
In deze paragraaf worden de voornaamste resultaten van de in juli 2015 door het FPB
gepubliceerde regionale projecties voor de arbeidsmarkt toegelicht. Die projecties hebben
betrekking op de periode 2015-2020 et zijn gebaseerd op de in mei 2015 verschenen Economische
vooruitzichten 2015-2020. Die gegevens vullen de in de voorgaande paragraaf toegelichte
middellangetermijnprojecties (2015-2017) aan en voegen er een gewestelijk gedeelte, enerzijds, en
een langetermijnvisie, anderzijds, aan toe. Het weze aangestipt dat de in juli in het kader van de tax
shift aangekondigde maatregelen niet in aanmerking werden genomen.
In 2015 zou de economische activiteit groeien met 1,3 % in Vlaanderen, met 1,1 % in Wallonië en
met 1,2 % in Brussel. In 2016 zou in Vlaanderen en Wallonië een sterkere groei (respectievelijk
1,7 % en 1,5 %) worden opgetekend dan in Brussel (1,1 %). Gedurende de periode 2017-2020
zouden Vlaanderen en Wallonië naar verwachting gemiddeld ongewijzigde groeicijfers vertonen en
zou de groei in Brussel 1,5 % per jaar bedragen. Over de gehele periode zou het verloop van de
activiteit in Vlaanderen dus sneller aantrekken dan in de twee andere gewesten.
De binnenlandse werkgelegenheid zou in 2015 met 0,6 % toenemen in Vlaanderen en met 0,5 % in
Wallonië en Brussel. Over de periode 2017-2020 zou die tendens aanhouden en versnellen (0,8 % in
Vlaanderen, 0,6 % in Wallonië en 0,7 % in Brussel). In absolute cijfers zou dat een
nettobanencreatie betekenen van gemiddeld 21 500 eenheden per jaar in Vlaanderen, 7 800
eenheden per jaar in Wallonië en 4 300 eenheden per jaar in Brussel.
De analyse van de werkgelegenheid naar bedrijfstak vertoont gelijkenissen tussen de drie
gewesten. Zo wordt in de drie gewesten opgetekend dat de bedrijfstakken ‘gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening’ en ‘overige marktdiensten’ (die een groot gedeelte van de
dienstenchequewerkgelegenheid omvat) de werkgelegenheidsgroei zouden aandrijven; in
overeenstemming met een langetermijntendens, zou de industriële werkgelegenheid teruglopen
en, als gevolg van de bezunigingsmaatregelen, zou ook de werkgelegenheid in de nietmarktdiensten afnemen.
Teneinde rekening te houden met het pendelverkeer van de werknemers, dat bijzonder belangrijk
is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest26, maakt het FPB een raming van de ‘werkende
26 Slechts ongeveer de helft van de banen in Brussel worden ingevuld door Brusselaars.
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beroepsbevolking’ per gewest. Sinds begin jaren 2000 is de Brusselse werkende beroepsbevolking
zowel op de eigen arbeidsmarkt als op die van de andere gewesten geleidelijk toegenomen. Dat
verloop zet zich door over de projectieperiode. Enerzijds zou Brussel af te rekenen krijgen met een
daling van het externe migratiesaldo, waardoor de bijdrage ervan tot het arbeidsaanbod in Brussel
zou teruglopen. De dynamische groei van de werkende beroepsbevolking tijdens de
projectieperiode zou leiden tot een vermindering van de werkloosheidsgraad in dat gewest.
In Vlaanderen zou het arbeidsaanbod worden afgeremd door de vergrijzing. De weerslag ervan zou
echter ruimschoots worden gecompenseerd door het effect van de federale
eindeloopbaanmaatregelen. De werkloosheidsgraad zou in Vlaanderen gedurende de periode
2015-2020 dan ook dalen.
In Wallonië zou de vergrijzing een geringere impact hebben dan in Vlaanderen. Enerzijds zou de
vermindering van de activiteitsgraad van de min-50-jarigen afnemen, zodat de Waalse
werkloosheidsgraad tegen 2020 eveneens zou teruglopen.
Het loonverloop per hoofd van de bevolking zou beperkt en vergelijkbaar zijn in de drie gewesten.
In die context zouden de reële loonkosten per eenheid product in de marktbedrijfstakken tijdens de
beschouwde periode in de drie gewesten afnemen.

Tabel 9 – Regionale projecties voor de activiteit en de arbeidsmarkt
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

Bbp

Brussel
Vlaanderen
Wallonië
Binnenlandse werkgelegenheid
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
1
Loonkosten per werknemer
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
Werkloosheidsgraad

Brussel
Vlaanderen
Wallonië

Bron: FPB.
1
Ongerekend de loonsubsidies.
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2014

2015r

2016r

2017-2020r

0,6
1,2
1,0

1,2
1,3
1,1

1,1
1,7
1,5

1,5
1,7
1,5

0,1
0,5
0,3

0,5
0,6
0,5

0,6
0,9
0,7

0,7
0,8
0,6

-0,2
0,2
-0,1

-0,1
-0,2
0,1

-1,1
-1,2
-1,1

0,6
0,6
0,4

20,0
7,6
15,7

19,4
7,9
15,5

19,3
7,9
15,6

18,0
7,5
15,4

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De aanpassing van de
arbeidstijd, een
tegemoetkoming aan de
wensen van ondernemingen
en werknemers
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Inleiding
België beschikt over tal van regelingen inzake flexibele arbeidstijden; deze dateren veelal van de
laatste decennia. De basis van onze sociale wetgeving werd echter veel eerder opgezet in een door
de industrie beheerste economie, die kon bogen op een stabielere omgeving en een krachtiger
groei. De situatie is thans totaal anders.
Enerzijds leven wij in een gemondialiseerde economie met een concurrentie die steeds scherper
wordt en die sneller verandert dan vroeger, met name als gevolg van de technologische
vooruitgang. De productieprocessen sneller achterhaald. De’ just in time’-methode, gekoppeld aan
de mogelijkheid om de productiecyclus volledig of gedeeltelijk in het buitenland te laten
plaatsvinden, dankzij de vermindering van de transportkosten, hebben het productiekader grondig
gewijzigd: de waardeketens zijn thans gemondialiseerd. Voorts is het gewicht van de industrie in de
Belgische economie aanzienlijk afgenomen ten voordele van een diensteneconomie. De
digitalisering opent nieuwe markten en brengt een toegenomen nood aan flexibiliteit met zich, die
met name gunstig is voor de ontwikkeling van het freelance werk. Ten slotte is het profiel van de
werkenden ook veranderd. De beroepsbevolking is vervrouwelijkt, ze vergrijst, en vertoont een
uiteenlopend scholingsniveau: er zijn meer jongeren met een diploma hoger onderwijs, terwijl
anderen niet over de nodige bekwaamheden en vaardigheden beschikken om op de arbeidsmarkt
te worden ingeschakeld. Het belang van de handarbeid is verminderd. Ook de
maatschappijstructuren hebben een wijziging ondergaan. Het typegezin waarin enkel de man uit
werken ging, heeft plaatsgemaakt voor meer diverse familievormen: vaak werken beide partners,
tegelijkertijd is de duurtijd van het leven als paar korter geworden, wat bijdraagt tot het ontstaan
van nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden. In het licht van die
veranderingen en aangezien de wijzigingen in een sneller tempo plaatsvinden, is de noodzaak tot
flexibiliteit van ondernemingen en werknemers aanzienlijk toegenomen.
De ondernemingen moeten flexibel en zonder buitensporige kosten kunnen reageren op de
wijzigingen in de vraag; ze moeten zich ook kunnen aanpassen aan nieuwe technologieën en
kunnen innoveren teneinde concurrerend te blijven. Werkenden zijn op hun beurt op zoek naar
werkregelingen en/of uurroosters die aan hun levensstijl zijn aangepast en willen actiever hun
loopbaan beheren. In dat opzicht spelen de aanpassingen van de arbeidstijd ook een belangrijke rol
tegen de achtergrond van de noodzakelijke verlenging van de loopbaan. Het beheer van de
arbeidstijd is bijgevolg een cruciaal aspect van de arbeidsomstandigheden en van de sociale
dialoog.
Een voor de werkgever passende flexibiliteit stemt niet noodzakelijk overeen met die welke de
werknemer verlangt (en in sommige gevallen omgekeerd). De aanpassing van de arbeidstijd zou het
mogelijk moeten maken meer werknemers in dienst te nemen, werknemers (langer) in dienst te
houden en de kwaliteit van het werk te verbeteren, doelstellingen dus die bijdragen aan de
vrijwaring of zelfs de toename van het in de economie beschikbare arbeidsvolume.
De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid buigt zich in dit verslag over de stand van zaken met
betrekking tot de aanpassing van de arbeidsduur. Voor zover mogelijk, werd een Europese
vergelijking gemaakt waarbij, naast het gemiddelde van de EU (met 15 en met 28 landen), ook de
drie voornaamste buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland) worden beschouwd, de drie
noordse landen (Denemarken, Finland, Zweden), Oostenrijk (dat, uit het oogpunt van de structuur
van zijn economie, bepaalde gelijkenissen vertoont met België) en het Verenigd Koninkrijk (als land
met een ‘flexibeler’ arbeidsmarkt dan elders, meer bepaald wat de arbeidsreglementering betreft).
Een Europese vergelijking wordt meestal gemaakt op basis van de geharmoniseerde Enquête naar
de Arbeidskrachten (EAK). De referentiebevolking op arbeidsleeftijd bestaat uit de 15-64-jarigen.
Het temporeel verloop heeft betrekking op verschillende periodes, voornamelijk afhankelijk van de
gebruikte bron. Meestal wordt evenwel getracht de analyse te maken over de langst mogelijke
beschikbare tijdshorizon.
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De aanpassing van het productievermogen aan een wijziging van de vooruitzichten voor de
bedrijvigheid is een duur en tijdrovend proces. Alvorens (extra) personeel te ontslaan (of in dienst
te nemen), reageren de ondernemingen in de eerste plaats op een vertraging (hervatting) van de
bedrijvigheid door hun intensieve productiemarge te benutten; dat is de gemiddelde arbeidsduur
en/of de productiviteit per uur. In het eerste hoofdstuk wordt die interne kwantitatieve
aanpassing, d.w.z. de aanpassing van de arbeidsduur, onderzocht. Ook de types van uurroosters
worden er toegelicht. De arbeidsduur is gereglementeerd en de bewegingsvrijheid van de
werkgever is dus afgebakend. Dankzij verschillende stelsels van arbeidsorganisatie, zoals de
aanpassing van het aantal overuren, de invoering van flexibele werktijden of het stelsel van
tijdelijke werkloosheid, kunnen de ondernemingen de benutting van hun arbeidskrachten beter
afstemmen op de productiebehoeften. De noodzakelijke personeelsaanpassingen kunnen ook
'extern' zijn; in dat geval wordt het arbeidsvolume beïnvloed door een nettobanencreatie of –
vernietiging (externe kwantitatieve aanpassing). In het tweede hoofdstuk komen de regelingen
inzake externe kwantitatieve aanpassing (tijdelijke arbeidsovereenkomsten, uitzendarbeid, maar
ook ‘nieuwe’ werkgelegenheidsvormen, zoals de onderaanneming, het freelancewerk, de
detacheringen, …) aan de orde. Behalve het feit dat het arbeidsaanbod erdoor gehandhaafd blijft
en/of verhoogd wordt, heeft een goed evenwicht tussen werk en privéleven nog andere belangrijke
voordelen: het verhoogt het welzijn en de gezondheid van de werkenden en stimuleert aldus het
succes van de ondernemingen waarin ze actief zijn. Hoewel het vinden van een goed evenwicht
tussen privéleven en werk een reeds lang bestaand dilemma is, is het de afgelopen jaren acuter
geworden door de opkomst van nieuwe technologieën - die het mogelijk maken om continu
bereikbaar te zijn -, door de toenemende mondialisering en door het ontstaan van nieuwe
familiestructuren wat het toenemende succes van maatregelen om de arbeidsprestaties tijdelijk
geheel of gedeeltelijk op te schorten, deels kan verklaren. De noodzaak om de loopbanen te
verlengen in het kader van de vergrijzing van de samenleving, onder andere door het voorzien van
“werkbaar werk” voor alle werkenden, is eveneens een sterk argument om dit evenwicht te
optimaliseren en mensen zo langer aan de slag te kunnen houden.
In het derde hoofdstuk wordt daarom de deeltijdarbeid behandeld. Dit hoodstuk gaat na wat de
voor-en nadelen van dit stelsel zijn voor de werkgever en -nemer, becijfert hoeveel personen
deeltijds werken in ons land en of een vergelijkbaar aandeel van de werkende bevolking in de
buurlanden en de noordse landen deeltijds aan de slag is. De stijging van de
werkgelegenheidsgraad in België is lange tijd hand in hand gegaan met een aanzienlijke uitbreiding
van de deeltijdarbeid. In een periode van bijna 20 jaar is het aantal deeltijdwerkers meer dan
verdubbeld (+548 000 tussen 1995 en 2013) en heeft het voor 7 procentpunt bijgedragen aan de
groei van het aantal werkenden. De voltijdwerkers, daarentegen, zijn relatief weinig in aantal
gestegen en, gelet op de toename van de bevolking op arbeidsleeftijd, hebben ze tijdens die
periode zelfs een negatieve bijdrage geleverd aan de verandering van de werkgelegenheidsgraad (0,5 procentpunt).
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Tabel 1 - Uitsplitsing van de groei van de totale werkgelegenheid
(in duizenden personen op arbeidsleeftijd1, tenzij anders vermeld)
1995
België

2013
België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

∆ 1995-2013
België

Totale werkgelegenheid

3 769

4 485

408

2 747

1 329

+715

Voltijds werkende
loontrekkenden
Deeltijds werkende
loontrekkenden
Zelfstandigen

2 627

2 807

267

1 699

841

+180

479

1 027

78

643

306

+548

569

615

62

382

172

+46

95

36

2

23

11

-59

6 701

7 257

777

4 150

2 330

+556

56,3

61,8

52,5

66,2

57,0

+5,5

39,2

38,7

34,4

40,9

36,1

-0,5

7,1

14,1

10,0

15,5

13,1

+7,0

8,5

8,5

8,0

9,2

7,4

0,0

1,4

0,5

0,2

0,6

0,5

-0,9

Overige2
Bevolking op
arbeidsleeftijd1
Werkgelegenheidsgraad
(in % van de bevolking
op arbeidsleeftijd)
waarvan voltijds
werkende
loontrekkenden
waarvan deeltijds
werkende
loontrekkenden
waarvan
zelfstandigen
waarvan overige

Bron: ADS (EAK, microgegevens).
1
Personen tussen 15 en 64 jaar.
2
In het bedrijf meewerkende familieleden.

De werkgelegenheid en de werkgelegenheidsgraad zijn in de drie gewesten van het land vrij
gelijklopend, met meer dan zes werknemers op de tien die voltijds werken en ongeveer twee op de
tien die deeltijds aan de slag zijn.
In hoofdstuk vier worden vervolgens andere, hoofdzakelijk gesubsidieerde, vormen van voltijdse of
deeltijdse arbeidsonderbreking besproken. Voor deze bijzondere arbeidsregelingen (tijdskrediet,
loopbaanonderbreking en thematische verloven) gelden specifieke toegangsvoorwaarden en ze
kunnen andere financiële en sociale gevolgen hebben voor een huishouden dan de gewone
deeltijdarbeid.
Het laatste hoofdstuk belicht andere manieren om het werk te organiseren die het arbeidsvolume
mogelijks kunnen verhogen en toelaten om een beter evenwicht tussen werk en privéleven te
bekomen, namelijk het bijberoep en het telewerk.
De onderstaande tabel geeft een idee over de orde van grootte van de onderzochte belangrijke
regelingen.
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Tabel 2 - Samenvatting: overzicht van het belang van de diverse instrumenten voor de werkgelegenheid
Aantallen
(in personen)
Tijdelijke werkloosheid
Contracten voor bepaalde duur
Uitzendarbeid
Studentenjobs
Free-lancers
Detacheringen
Dienstencheques
Deeltijdwerkers
p.m. zonder gedeeltelijke
5
loopbaanonderbreking
Deeltijdse werknemers met
inkomensgarantie-uitkering
(IGU)
Gedeeltelijke
5
loopbaanonderbreking
Volledige
5
loopbaanonderbreking
Thematisch verlof
Bijberoep
Telewerk

% van de
werkenden

% van de
bevolking op
arbeidleeftijd

Budget
(miljoen euro)

Bron

1

1,9

8,1
3
2,2
0,8

2

4,3
4,7
0,5

122.700 (2014)

2,7

1,7

1.198.690 (2013Q4)
961.013 (2013Q4)

27,8
23,6

16,4
13,2

64 712 (2014)

1,4

0,9

243,7 (2014)

RVA

237 329 (2014)

5,2

3,3

554,4 (2014)

RVA, FPB

135.118 (2014)

9,4

311.309 (2013)
343.345 (2013)
36.763 (2012)
3
132.000 (2015)
125.000 (2011)

580,4 (2014)

RVA
EAK
Federgon
INR
UNIZO
EC

4

1 930,9 (2013)

RSZ, Idea
Consult
KSZ
KSZ

17 639 (2014)

(*)

0,2

56,5 (2014)

RVA, FPB

139 832 (2014)

(*)

1,9

220,2 (2014)

RVA, FPB

6,5
11,7

4,1
7,3

295 367 (2013Q4)
532 708 (2013)

KSZ
EAK

Bronnen: ADS (EAK), EC, Federgon, FPB, Idea Consult, INR, KSZ, RSZ, RVA, UNIZO.
1
In % van het totale aantal loontrekkenden in de privésector.
2
In % van het totale aantal loontrekkenden.
3
Alleen Vlaanderen.
4
Na aftrek van de directe en indirecte terugverdieneffecten zou de kostprijs volgens Idea Consult nog ongeveer 1 miljard euro
bedragen.
5
Zowel tijdskrediet als loopbaanonderbreking.
(*): Deze personen worden niet (altijd) tot de werkgelegenheid gerekend; het heeft dus weinig zin hun aandeel ten aanzien van het
totale werkenden weer te geven.

We geven nu eerst een chronologisch overzicht van voornaamste wijzigingen in de wetgeving met
betrekking tot de aanpassing van de arbeidsduur.

Chronologisch overzicht van voornaamste wijzigingen in de wetgeving met
betrekking tot de aanpassing van de arbeidsduur
De voornaamste tijdens de laatste vijfenveertig jaar ten uitvoer gelegde wijzigingen of
nieuwigheden in de wetgeving betreffende de organisatie van de arbeidstijd kunnen in het
hieronder volgende schema chronologisch worden geraadpleegd. Het regelgevend kader is
opgesplitst in vier thema’s: de maatregelen die een kwantitatieve aanpassing van het interne
arbeidsvolume van de onderneming mogelijk maken, de maatregelen die gericht zijn op een
externe kwantitatieve aanpassing, de regels die het deeltijdwerk onderbouwen en de bepalingen
die een loopbaanbeheer mogelijk maken dat een beter evenwicht waarborgt tussen privé- en
beroepsleven.
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Zoals eerder vermeld, varieerden de redenen om een aanpassing van de arbeidsduur te eisen in de
tijd, naargelang van de economische en sociale context. De historische tijdslijn (tabel 3) laat
duidelijk zien hoe de mentaliteit over de organisatie van de arbeidstijd, ook doorheen de carrière, is
gewijzigd sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. In de jaren 70 werden de laatste maatregelen
genomen waarbij een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werkende centraal stond. Het
arbeidsrecht werd verder gewijzigd in die zin; een goed voorbeeld hiervan is de collectieve
vermindering van de arbeidsduur van 45 naar 40 uur per week. De eerste wetgeving betreffende de
deeltijdarbeid uit de jaren 80 werd ook nog door hetzelfde gedachtegoed geïnspireerd: de
beleidsmakers wilden de deeltijdwerker, die kwetsbaarder werd geacht dan de voltijdwerker,
beschermen.
Als gevolg van de oliecrisissen en de bijhorende recessies, steeg de werkloosheid met ongeziene
snelheid in de jaren 70 en 80. De wetgeving die in deze periode werd gestemd, trachtte dan ook
vooral de werkgelegenheid op te krikken. De idee van het ‘delen van werk’ stamt ook uit deze tijd;
de eerste maatregelen waarbij de arbeidsduur kon worden verminderd, werden ingevoerd omdat
men dacht dat dit de werkgelegenheid kon verhogen door dezelfde hoeveelheid werk te verdelen
over meerdere personen. Tegelijkertijd wilden de werkgevers – door de zeer hoge interestvoeten in
die tijd, en dus de toegenomen kost van de investeringen – hun materieel zo lang mogelijk inzetten
en het aantal gebruiksuren ervan verhogen (verbreken van de link tussen arbeidstijd en
bedrijfstijd). Die wil mondde uiteindelijk uit in de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering
van nieuwe arbeidsregimes in de ondernemingen.
De loopbaanonderbreking komt voort uit dezelfde idee van een herverdeling van het beschikbare
werk. Bij de invoering van de loopbaanonderbreking in 1985 bevatte de wetgeving immers nog de
verplichting om de loopbaanonderbreker te vervangen door een tijdelijke werknemer
(‘compenserende aanwerving’). Deze regelgeving ligt eveneens aan de basis van de latere
wetgeving van het tijdskrediet en de thematische verloven, die ook mechanismen zijn om de
arbeidstijd doorheen de carrière te beheren. De huidige wetgeving over het tijdskrediet verschilt in
geen enkel opzicht van het recht op loopbaanonderbreking dat 20 jaar geleden werd ingevoerd;
enkel de idee van de verdeling van het werk is verdwenen.
Het is opmerkelijk dat buiten de algemene overgang van de arbeidsduur naar 39 uur per week op
het einde van de jaren 90 en naar 38 uur enkele jaren later de verschillende formules ter
aanmoediging van een collectieve vermindering van de arbeidstijd weinig succes hebben gekend,
terwijl de individuele vermindering van de arbeidstijd een steeds sterkere opmars maakte.
In de jaren 90 gingen de ondernemingen op zoek naar meer flexibiliteit om hun arbeidsinzet vlotter
aan te passen aan de vraag: variabele en flexibele werkroosters werden ingevoerd, net als de
mogelijkheid om meerdere opeenvolgende tijdelijke contracten te sluiten, enz.
De jaren 2000 werden, na de individuele en collectieve arbeidsduurverminderingen, net
gekenmerkt door de invoering van mogelijkheden om de arbeidsduur te verlengen. De sterke
opkomst van atypische gezinnen (nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaande ouders,
mantelzorgers) en tweeverdienersgezinnen creëerde eveneens de noodzaak van het voorzien van
verschillende soorten tijdelijke arbeidsduurverminderingen om te beantwoorden aan de
uitdagingen die deze familiale situaties met zich brengen. De laatste jaren treedt er ook een
verstrenging van de voorwaarden voor de aanpassing van de arbeidsduur op, zowel om tegemoet
te komen aan de nood van budgettaire consolidatie als gevolg van de crisis, als om een antwoord te
bieden aan oneigenlijke gebruiken.
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Tabel 3 - Verloop van het regelgevingskader inzake de organisatie van de arbeidstijd
Interne
kwantitatieve
aanpassing
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Externe
kwantitatieve
aanpassing

Deeltijdwerk

Loopbaanbeheer

1

2
2
2
2
2

I
II

a
A

3
3

4

b

III

B
IV
V

c
d

C

e
f
g

5

VI

D

VII

h
i

VIII
6
7 - 8
9 - 10

IX-X
XI
XII

E

j

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

INTERNE KWANTITATIEVE AANPASSING VAN DE ARBEIDSKRACHTEN
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
5.
6.
7.

1970: in een centraal akkoord spreken de sociale partners zich uit voor de overgang van de 45-urige naar de 40urige werkweek. Pas in 1975 werd dat voor iedereen reëel. In 1978 werd het in de wet van 16 maart 1971
opgenomen (wet van 20 juli 1978).
De jaren zeventig: in de wet van 16 maart 1971 worden geleidelijk mogelijkheden inzake flexibele arbeidstijden
ingevoerd : definitie van de minimale en maximale grenzen van de arbeidsduur met diverse (structurele en
specifieke) afwijkingen; invoering van flexibele werktijden; regels aangaande sommige atypische werktijden.
1982 en de jaren erna: '5-3-3'-akkoorden.Voorgesteld werd de arbeidsduur met 5 % te verminderen, de lonen met
3 % te verlagen en te mikken op de indienstneming van 3 % nieuwe personeelsleden. Dat pakket maatregelen heeft
de onderhandelingen over de arbeidsduur en –organisatie grondig beïnvloed.
1987: inwerkingtreding van het stelsel dat nu nog steeds van toepassing is en dat een keerpunt betekende inzake
flexibele arbeidstijden: de wet van 17 maart 1987 en collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 42.
2003: maximale wekelijkse arbeidsduur wordt verkort tot 38 uur.
2009: uitzonderlijke crisismaatregelen waaronder ‘de tijdelijke en collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke
schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst’ die voor bedienden vergelijkbaar is met de tijdelijke
werkloosheid van arbeiders om economische redenen.
2012: verlenging van de maatregel door de invoering van een stelsel van economische werkloosheid voor de
bedienden.
2012: toekenning, door de werkgever, van een aanvullende vergoeding aan tijdelijk werkloze arbeiders en
bedienden.
2013: invoering van een responsabiliseringsbijdrage inzake tijdelijke werkloosheid voor alle sectoren, ten laste van
de werkgevers die een bovenmatig of oneigenlijk gebruik maken van het stelsel voor de arbeiders.
2013: tot dusver moest een inhaalrust worden toegekend indien tijdens de referentieperiode de wekelijkse
arbeidsduur met 65 uur werd overschreden; die limiet werd opgetrokken tot 78 uur. Wordt de referentieperiode op
één jaar gebracht, dan wordt de limiet voor de overuren op 91 uur vastgesteld.

EXTERNE KWANTITATIEVE AANPASSING VAN DE ARBEIDSKRACHTEN
I.

1976: reglementering tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers krachtens een
(voorlopige) wet.
II.
De wet van 3 juli 1978 regelt de arbeidsovereenkomsten.
III. 1987: nieuwe wet inzake tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers aan andere
werkgevers.
IV. 1994: aanvankelijk tijdelijke maatregel om gemakkelijker opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
duur te kunnen sluiten. De totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bedraagt maximum drie jaar. In
de Europese richtlijn van 28 juni 1999 werd een geharmoniseerd kader voor dit type van versoepeling bepaald.
V.
Wet van 4 augustus 1996: regelt het werken met derden, in het bijzonder hoofdstuk IV, dat bijzondere bepalingen
bevat betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.
VI. 2002: vankrachtwording van de wet inzake het detacheren van werknemers en instelling van een vereenvoudigd
stelsel van sociale documenten voor werkgevers die werknemers detacheren in België.
VII. 2005: Aanpassing van een bestaande maatregel tot niet-onderwerping van studentenarbeid aan de sociale
zekerheid : de niet-onderwerping is van toepassing wanneer de arbeid niet meer bedraagt dan 46 werkdagen
gedurende een kalenderjaar (23 werkdagen tijdens de zomermaanden, 23 dagen tijdens de periodes van nietverplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen).
VIII. 2007: verplichting tot aangifte van de aanwezigheid, in België, van gedetacheerde werknemers via het Limosasysteem.
IX. 2012: jaarlijks arbeidscontingent van 50 dagen met verminderde sociale bijdragen ter beschikking van de student
(i.p.v. 46 opgesplitste dagen).
X.
2012: programmawet ter invoering van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden, die opdrachtgevers
aansprakelijk stelt voor de sociale en fiscale schulden van onderaannemers om misbruik tegen te gaan.
XI. 2013: mogelijkheid om een uitzendovereenkomst af te sluiten om reden van inschakeling (dat betekent het ter
beschikking stellen van een uitzendkracht bij een gebruiker met het oog op permanente indienstneming).
XII. 2014: harmonisering van de regels die worden toegepast op arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijn en
carenzdagen. Ingrijpende andere wijzigingen in het arbeidsrecht sedert 1 januari (afschaffing van de proefperiode,
onderbreking van de contracten van bepaalde duur, motivering van het ontslag,…).

DEELTIJDWERK
A.
B.
C.
D.
E.

1981: wet van 23 juni 1981 waarbij in de arbeidswetgeving sommige bepalingen betreffende de deeltijdarbeid
worden opgenomen
1991: invoering inkomensgarantie voor onvrijwillig deeltijds werkenden. Sinds de jaren zeventig waren er
maatregelen betreffende onvrijwillig deeltijdwerk met aanvullende werkloosheidsuitkeringen. De regelgeving van
de jaren tachtig leunde aan bij die van 1991, welke nog steeds van toepassing is.
1995: invoering recht op deeltijdarbeid na uitputting mogelijkheden loopbaanonderbreking
2002: invoering beginsel van non-discriminatie tegenover deeltijdwerkers
2013: IGU nu ook voor vrijwillig deeltijdwerkers
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LOOPBAANBEHEER
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
i
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1978: wet betreffende de arbeidsovereenkomsten (regelt o.a. tewerkstelling van huisarbeiders).
1985: invoering van de loopbaanonderbreking (voorloper van het tijdskrediet in de privésector), invoering van het
educatief verlof.
In de jaren negentig werd loopbaanonderbreking een recht op loopbaanonderbreking, wat ook ten grondslag ligt
aan de thematische verloven (punt e.,g.).
1993: invoering aanvullende vergoeding bij halftijds brugpensioen
1995: invoering van het recht op de schorsing van de arbeidsovereenkomst of vermindering van de
arbeidsprestaties voor de palliatieve verzorging van een person en recht op deeltijdse arbeid na uitputting
mogelijkheden loopbaanonderbreking
1997: invoering van het recht op ouderschapsverlof
1998: invoering van het recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of
familielid
2002: invoering vaderschapsverlof van 10 dagen bij de geboorte of adoptie van een kind, invoering van het
tijdskrediet in de private sector
2005: CAO over telewerk (zet Europees raamakkoord om in Belgische wetgeving)
2012: belangrijke wijzigingen in het tijdskrediet (nieuwe CAO), ‘mini’- onderbreking van een week mogelijk voor een
gehospitaliseerd minderjarig kind en ouderschapsverlof van 3 naar 4 maanden

1. INTERNE KWANTITATIEVE AANPASSING
De aanpassing van de arbeidstijd door de werkgevers is vastgelegd in de regelgeving betreffende de
arbeidstijd. Boven een bepaalde werktijd in uren per dag of per week kan de werkgever
bijvoorbeeld een specifieke afwijking nodig hebben om gebruik te maken van overuren. De
invoering van een flexibele werktijd (een langere of kortere dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd)
vereist een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of een wijziging van het arbeidsreglement.

1.1. Wekelijkse en jaarlijkse arbeidsduur
Samenvatting
De arbeidstijd wordt door de werkgevers aangepast binnen het kader van de regelgeving inzake
de arbeidstijd. Sedert 2003 beloopt de maximale wekelijkse arbeidsduur in België 38 uur (ofwel
een gemiddelde wekelijkse duur die over een referentieperiode in acht moet worden genomen,
ofwel de effectieve arbeidsduur die iedere week in acht moet worden genomen). De minimale
arbeidsduur bedraagt drie uur per prestatie.
De EU-lidstaten hebben zich onderworpen aan de Europese richtlijn van 4 november 2003
betreffende verschillende wijzen waarop de arbeidstijd wordt georganiseerd, maar de collectief
onderhandelde duur is in België, onze buurlanden en de noordse landen vrij gelijklopend.
In werkelijkheid kan de wekelijkse arbeidsduur afwijken van de wettelijke duur vanwege
specifieke factoren (meer werk, afwezigheid wegens ziekte, opleiding, enz.). In België werkte een
voltijds werkende loontrekkende in 2013 gemiddeld 39 uur per week; een deeltijdwerker
gemiddeld 24 uur. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur verschilt afhankelijk van de individuele
kenmerken van de werkenden (leeftijd, geslacht) en de bedrijfstak: de gemiddelde arbeidsduur
blijkt in de industrie langer te zijn dan in de meeste diensten (vanwege het dikwijls voorkomen
van deeltijdarbeid).
De arbeidsduur op jaarbasis wordt geraamd met inachtneming van verschillende soorten
afwezigheden en moet omzichtig worden geïnterpreteerd, vooral vanuit een internationaal
perspectief. Of die arbeidsduur nu wordt uitgedrukt op wekelijkse of op jaarlijkse basis, de
afgelopen decennia wordt in België een neerwaartse tendens van de arbeidsduur opgetekend.
Hoewel de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdwerkers en vooral van de deeltijdwerkers een
opwaartse tendens vertoont, wordt het aandeel van de deeltijdarbeid in de totale
werkgelegenheid reeds decennia lang groter.
De werkgelegenheidsgraad uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE) maakt het mogelijk rekening
te houden met het gewerkte arbeidsvolume. In de EU-lidstaten blijkt de werkgelegenheidsgraad
in VTE aldus systematisch lager te liggen dan de totale werkgelegenheidsgraad, onder meer
vanwege het gedeelte van de werkgelegenheid dat op deeltijdse basis wordt uitgeoefend.
De overuren die een zogenoemde ‘specifieke’ afwijking vormen op de wettelijke limieten van de
arbeidstijd zijn voor de werkgever een duur mechanisme waarvan in België relatief weinig gebruik
wordt gemaakt. Omgekeerd, uit het oogpunt van de werknemer, kan het instrument om
financiële redenen aantrekkelijk lijken. Een alternatief voor de werkgever bestaat erin om, zonder
overloon te betalen, andere werktijden toe te passen.
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1.1.1.

Arbeidsduur: wettelijk kader en definities

De arbeidsorganisatie wordt geregeld in een uitgebreid hoofdstuk van het arbeidsrecht betreffende
de werk- en rusttijden. De basisorganisatie van de arbeidstijd berust op ‘arbeidsregelingen’,
enigszins vaststaande vormen van arbeidsorganisatie.
De arbeidswet van 16 maart 1971 legt minimale en maximale grenzen van de arbeidsduur vast.
De hele regelgeving inzake werk- en rusttijden is gebaseerd op een regel die als ‘normaal’ of in
ieder geval als meest gangbaar wordt beschouwd. Op deze algemene regels worden sectorale of
soms individuele afwijkingen toegestaan om te kunnen inspelen op de specifieke behoeften van de
ondernemingen, de activiteiten en de werkenden.
Een als 'normaal' beschouwde arbeidsregeling, waarop dus geen afwijkende bepaling moet worden
toegepast, is een regeling waarin:
·
·
·
·

de maximale arbeidsduur beperkt is tot 8 uur per dag en 40 uur per week (38 uur per week op
jaarbasis);
de arbeidsweek van maandag tot (uiterlijk) zaterdag duurt;
er 's nachts niet wordt gewerkt (tussen 20 uur en 6 uur);
op feestdagen rust wordt genomen.

1.1.1.1. De maximale grenzen
De normale grenzen van de arbeidsduur, namelijk 8 uur en 40 uur (in de wetenschap dat sinds
1 januari 2003 alle ondernemingen hun wekelijkse arbeidsduur hebben moeten verkorten tot
38 uur over een bepaalde referentieperiode, zie hieronder), kunnen middels verschillende
instrumenten worden verlaagd: doorgaans komt die arbeidsduurvermindering tot stand via een
sectoraal of op het niveau van de onderneming gesloten CAO. De vermindering kan echter ook
worden toegekend aan de hand van andere juridische instrumenten, zoals het arbeidsreglement of
de individuele arbeidsovereenkomst.
De verkorting van de arbeidsduur kan op verschillende manieren worden gerealiseerd:
·
·
·

effectieve vermindering van de dagelijkse arbeidsduur: door bijvoorbeeld de dagelijkse
werktijd te verkorten van 7.36 u. tot 7.24 u., wordt de wekelijkse arbeidsduur van 38 uur op
37 uur gebracht;
effectieve vermindering van de wekelijkse arbeidsduur: door bijvoorbeeld de op de laatste
werkdag geldende werktijd met een uur in te korten, wordt de wekelijkse arbeidsduur van
38 uur op 37 uur gebracht;
vermindering van de arbeidsduur door inhaalrustdagen toe te kennen (zonder dat de
dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur effectief wordt verminderd): zo kan de sectorale
conventionele arbeidsduur, die is vastgesteld op 38 effectieve uren per week, in de
onderneming worden verminderd tot 37 uur gemiddeld op jaarbasis, door zes inhaalrustdagen
per jaar toe te kennen.

Om de wettelijke arbeidsduurvermindering te bewerkstelligen, werd de maximale wekelijkse
arbeidsduur vanaf 1 januari 2003 verminderd tot 38 uur. Het gaat om:
·
·
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hetzij een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die over een referentieperiode moet worden
nagekomen, door toekenning van inhaalrustdagen;
hetzij een effectieve arbeidsduur die elke week moet worden nageleefd.

1.1.1.2.

De minimale grenzen

De arbeidsduur mag niet korter zijn dan drie uur per prestatie (doorlopende werkperiode).
Van deze minimumgrens kan evenwel worden afgeweken in de gevallen die zijn omschreven in het
koninklijk besluit van 18 juni 1990, zoals de schoonmaak van de lokalen waarin de werkgever voor
beroepsdoeleinden gehuisvest is. In de niet in dit koninklijk besluit omschreven gevallen kan ook
een afwijking worden vastgesteld via een sectoraal of op ondernemingsniveau gesloten CAO.
1.1.1.3. De structurele afwijkingen van de normale grenzen van de arbeidsduur
Ze zijn van toepassing op bepaalde speciale vormen van arbeidsorganisatie; het gaat dus om
geplande arbeidsregelingen waarvan de werktijden in het arbeidsreglement werden opgenomen;
soms kunnen ze pas in werking treden na een goedkeuring bij koninklijk besluit.
Afwijkingen waarvoor geen voorafgaande goedkeuring nodig is:
·
·
·
·

de Engelse week (9 uur per dag, 40 uur per week: het werkrooster omvat ten minste
anderhalve rustdag per week);
arbeidsplaats ver weg van de woon- of verblijfplaats (10 uur per dag, 40 uur per week:
wanneer werknemers door de afstand meer dan 14 uur van huis weg zijn);
opeenvolgende ploegen (11 uur per dag, 40 uur per week: het bestaan van ten minste twee
ploegen die elkaar aflossen op eenzelfde werkpost);
continuarbeid om technische redenen (12 uur per dag, 50/56 uur per week: ondernemingen
waar het onmogelijk is het werk om technische redenen te onderbreken, zodat het 24 uur op
24 en 7 dagen op7 moet worden voortgezet).

Afwijkingen waarvoor een bij koninklijk besluit verleende goedkeuring nodig is:
Er bestaan een vijftigtal koninklijke besluiten waarin dergelijke afwijkingen worden omschreven.
Deze gelden voor bedrijfstakken, ondernemingscategorieën of filialen waar de normale grenzen van
de arbeidsduur niet kunnen worden nageleefd, ofwel voor de uitvoering van werkzaamheden die
buiten de productietijd, dus vóór of na de normale werkdag, moeten worden verricht. In beide
gevallen bedragen de grenzen 11 uur per dag en 50 uur per week.
1.1.1.4. Specifieke afwijkingen
Deze afwijkingen stemmen overeen met de overuren (cf. Paragraaf 1.1.1.4). Ze zijn ongebruikelijk in
die zin dat ze geen deel uitmaken van de normale arbeidsregeling. Voor sommige van die overuren
is een voorafgaande goedkeuring vereist (koninklijk besluit, vakbondsafvaardiging), andere vergen
geen enkele goedkeuring (gevallen van overmacht, zoals ongevallen of onvoorziene defecten aan
machines).
Die overuren geven recht op een wettelijk overloon.
Goedkeuring bij koninklijk besluit (een dertigtal afwijkingen)1:
·
·

werken van vervoer, laden en lossen (11 uur per dag, 50 uur per week)2;
bedrijfstakken waarin de tijd die nodig is voor de uitvoering van het werk niet nauwkeurig kan
worden bepaald wegens de aard ervan (11 uur per dag, 50 uur per week) 3;

1

Zie de wet van 16 maart 1971, art. 24, §1 en §2.
Voorbeelden (met welomschreven toepassingsgebied): KB van 3 februari 1966 PSC der bitterspaatgroeven en –ovens
(in diverse arrondissementen), KB van 4 oktober 1965 Nationaal PC voor de metaal-, machine- en elektrische bouw,
KB van 24 augustus 2005 PC voor de scheikundige nijverheid, KB van 25 maart 1986 PC voor de petroleumnijverheid
en -handel, KB van 28 juni 1973 PC voor de papier- en kartonbewerking, enz.

2
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·

bedrijfstakken waarin de verwerkte stoffen aan snel bederf onderhevig zijn (11 uur per dag,
50 uur per week).

Goedkeuring door de vakbondsafvaardiging:
·
·

buitengewone vermeerdering van het werk (11 uur per dag, 50 uur per week);
werken vereist door een onvoorziene noodzakelijkheid (11 uur per dag, 50 uur per week).

Zonder goedkeuring:
·
·

opmaken van inventarissen en balansen (11 uur per dag, 50 uur per week);
overmacht zoals ongevallen of dringende herstellingen (geen grenzen).

Aangezien de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld over een referentieperiode moet worden
nageleefd (doorgaans een kwartaal), dient elk overuur te worden ingehaald (en betaald) in de loop
van die referentieperiode. Die verplichting wordt afgezwakt door verschillende afwijkingen. Soms
kunnen werknemers trouwens kiezen of ze een bepaald aantal uren per kalenderjaar al dan niet
wensen in te halen (voor meer details over het inhalen van overuren, zie bijlage 1).

1.1.2.

Meting van de arbeidsduur in België

1.1.2.1. Wettelijke, conventionele, gebruikelijke en effectieve arbeidsduur
In de Europese richtlijn van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie
van de arbeidstĳd4 bedraagt de wettelijke of maximale arbeidsduur, gemiddeld tijdens een
referentieperiode van maximaal vier maanden, 48 uur per week. De lidstaten hebben deze richtlijn
op uiteenlopende wijze ingevuld.
In de meeste landen werd een wettelijke maximale arbeidsduur tussen de 40 en de 48 uur per
week vastgelegd. België vormt daar een uitzondering op, samen met Frankrijk en Duitsland. In ons
land bedraagt de grens 38 uur; in Frankrijk werd de wettelijke arbeidsduur vastgesteld op 35 uur
per week (de effectieve wekelijkse arbeidsduur met inbegrip van eventueel gewerkte overuren mag
niet meer dan 48 uur bedragen). In Duitsland wordt de maximale arbeidsduur uitgedrukt per dag in
plaats van per week; hij bedraagt er 8 uur per dag (ongerekend overuren).
Een zeer specifieke mogelijkheid is het bestaan van een opt-out: de werkgevers kunnen met de
werknemers individuele overeenkomsten afsluiten om op vrijwillige basis méér dan de maximale
arbeidsduur van 48 uur per week te werken. De schriftelijke overeenkomst dient de loonpremie te
bevatten voor die bijkomende prestaties, die maximaal 12 uur per week mogen bedragen. De
werkgevers zijn verplicht die overeenkomsten gedurende vijf jaar in een register bij te houden en,
indien nodig, moeten ze ze voorleggen aan de arbeidsinspectie. De werknemer kan te allen tijde de
overeenkomst ongestraft beëindigen. Die bij de richtlijn bepaalde mogelijkheid werd nooit in België
ten uitvoer gelegd en is dus niet van toepassing in onze regelgeving, behalve voor het bijzonder
geval van de artsen-specialisten in opleiding.
In de overheidssector bestaat een vergelijkbare maatregel voor de bedienden van de
urgentiediensten (medisch personeel en brandweermannen). De individuele opt-out is mogelijk
voor maximaal 10 uur boven de maximale 38 uur en, in zeer specifieke gevallen, met een mogelijk
maximum van 52 uur.

3
4

Voorbeelden (met welomschreven toepassingsgebied): KB van 25 februari 1965 PC voor de binnenscheepvaart, KB
van 9 september 1967 PC voor het hotelbedrijf, KB van 15 februari 1978 PC voor de filmproductie, enz.
Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 die de richtlijn van
23 november 1993 (93/104/EG) en de latere wijzigingen daarvan codificeert.
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In België, waar het sociaal overleg een doorslaggevende rol speelt, wordt de wekelijkse
conventionele arbeidsduur, die gelijkstaat met de wekelijkse normale arbeidsduur voor een
voltijdwerker, per sector of onderneming bepaald bij CAO. Volgens de gegevens afkomstig van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) of van de enquête naar de
arbeidskrachten (EAK), beliep de gemiddelde conventionele arbeidsduur in België in 2013 meer dan
37 uur per week, wat dicht bij de zogenoemde wettelijke duur ligt.
Die duur ligt zeer dicht bij het Europese gemiddelde en bij dat van de noordse landen, maar hij
overschrijdt met ongeveer twee uur de conventionele duur in Frankrijk.
Grafiek 1 - Conventionele wekelijkse arbeidsduur in de EU1
(uren van voltijds werkende loontrekkenden, 2013)

Bron: Eurofound.
1
Moet worden geïnterpreteerd als de duur die wordt verkregen via collectieve onderhandeling; ramingen door
Eurofound; de methodologie verschilt van het ene land tot het andere.

Het begrip conventionele arbeidsduur stemt niet noodzakelijk overeen met de effectief gewerkte
arbeidstijd. In de eerste plaats slaat het op de normale arbeidsduur van een voltijdwerker, terwijl
deeltijdwerk steeds vaker voorkomt. In hett begrip wordt evenmin rekening gehouden met
overuren of afwezigheden wegens, bijvoorbeeld, ziekte of vakantie. Door deze elementen in de
berekening van de arbeidsduur op te nemen, worden de concepten gebruikelijke en effectieve
arbeidsduur verkregen.
De gebruikelijke arbeidsduur stemt overeen met de normaliter tijdens een standaardweek te
werken uren en verschilt van de conventionele arbeidsduur naargelang van de omvang van de
deeltijdarbeid en de gebruikelijke overuren.
De effectieve arbeidsduur wijkt dan weer af van de gebruikelijke arbeidsduur omdat de werknemer,
enerzijds, niet-gebruikelijke overuren verricht en, anderzijds, afwezig is wegens, bijvoorbeeld,
ziekte, vakantie of opleiding.
Ter illustratie kunnen de resultaten van de EAK worden gebruikt. In 2013 bedroeg de gebruikelijke
arbeidsduur van een Belgische loontrekkende gemiddeld iets meer dan 35 uur per week, terwijl de
effectieve arbeidsduur (die dus diverse mogelijke afwezigheden bevat tijdens de referentieweek
van de enquête) ongeveer één uur minder bedroeg.
101.

Tabel 4 - Wekelijkse arbeidsduur van de werknemers in België
(in uren, in 2013)

Wettelijk (maximaal of minimaal)
Conventioneel
Contractueel
Gebruikelijk
Effectief

Voltijds

Deeltijds

Per persoon

38,0
37,8
37,6
39,2
38,1

3,0 per prestatie
23,8
24,3
23,5

35,2
34,2

Bronnen: EC (EAK), Eurofound, FOD WASO (voor de berekeningen van de conventionele en contractuele
arbeidsduur, dit op basis van de ADS).

Eurofound (2014) heeft de jaarlijkse arbeidsduur in de EU-landen voor 2013 geraamd door de
wekelijkse conventionele arbeidsduur (of, met andere woorden, de collectief onderhandelde
arbeidsduur) te vermenigvuldigen met het aantal werkweken in een periode van een jaar (52), na
aftrek van de jaarlijkse vakantie en de feestdagen. Met de overuren, of nog, de afwezigheden
wegens ziekte, ouderschaps- of bevallingsverlof, wordt bij de becijfering geen rekening gehouden.
De ramingen moeten derhalve omzichtig worden geïnterpreteerd.
Uit die raming blijkt dat België, ten opzichte van de andere beschouwde landen, in 2013 de langste
jaarlijkse arbeidsduur zou hebben laten optekenen, namelijk 1 746 uur. Dat resultaat ligt ook boven
het Europese gemiddelde. Duitsland, waar de wekelijkse arbeidsduur dicht bij de onze ligt
(37,7 uur), heeft een kortere jaarlijkse arbeidsduur omdat bij de berekening een groter aantal
vakantiedagen in aanmerking wordt genomen. In België heeft de berekening plaatsgehad op basis
van het wettelijk minimaal aantal vakantiedagen (20 dagen).
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Grafiek 2 - Conventionele jaarlijkse arbeidsduur in de EU1
(uren van de voltijds werkende loontrekkenden, in 2013)

Bron: Eurofound.
1
Moet worden geïnterpreteerd als de duur die wordt verkregen via collectieve onderhandeling; ramingen door
Eurofound, de methodologie verschilt van het ene land tot het andere.

Andere instellingen, bijvoorbeeld de OESO, hebben ook de jaarlijkse arbeidsduur geraamd. De
resultaten moeten eens te meer omzichtig worden geïnterpreteerd vanwege de diversiteit van de
gebruikte basisbronnen (voor sommige landen de nationale rekeningen, voor andere de EAK). In de
berekeningen van de OESO worden de werkweken gecorrigeerd voor de afwezigheden om andere
redenen dan de jaarlijkse vakantie en feestdagen (bijvoorbeeld: ziekte) en wordt rekening
gehouden met de overuren. De raming gebeurt voor een relatief lange periode (maar de Belgische
reeks vangt aan in 1995). Volgens de OESO moet die jaarlijkse arbeidsduur enkel worden gebruikt
om het verloop van de arbeidsduur (van de loontrekkenden die voltijds en deeltijds werken) te
evalueren, veeleer dan om de niveauverschillen tussen landen te kwantificeren. Zo wordt in alle
beschouwde landen een neerwaartse tendens van de jaarlijkse arbeidsduur. Die neerwaartse
tendens is vooral uitgesproken in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. In België blijft de
jaarlijkse arbeidsduur veeleer nagenoeg stabiel.
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Grafiek 3 - Verloop van de jaarlijkse arbeidsduur in sommige EU-landen1
(voltijds en deeltijds werkende loontrekkenden)

Bron: OESO.
1
Voor België vangt de reeks pas in 1995 aan.

1.1.2.2. Arbeidsduur volgens bepaalde kenmerken
De analyse spitst zich toe op de arbeidsduur van de loontrekkenden – de reglementaire bepalingen
betreffende de organisatie van de arbeidstijd zijn van toepassing op werknemers verbonden door
een arbeidsovereenkomst en op alle andere personen die arbeidsprestaties leveren onder iemand
anders gezag – en meer bepaald op de gebruikelijke arbeidsduur: het blijkt immers dat de
effectieve arbeidsduur kan worden vertekend door uitzonderlijke gebeurtenissen die zich tijdens de
referentieweek hebben voorgedaan en die een betrouwbare vergelijking en analyse kunnen
verhinderen.
Er zij evenwel opgemerkt dat het gemiddelde aantal gewerkte uren in België heel wat hoger ligt
voor zelfstandigen dan voor loontrekkenden. Terwijl deze laatsten in 2013 gemiddeld 35 uur per
week werkten, maakten de zelfstandigen gewag van een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van
52 uur. In 2013 maakten de zelfstandigen 14 % van de totale werkgelegenheid uit.
In België werkte een voltijds werknemer in 2013 gemiddeld 39 uur per week; een loontrekkende
deeltijdbaan was gemiddeld goed voor 24 werkuren. Een deeltijdwerker werkte aldus gemiddeld
62 %.
Naar leeftijd zijn er tussen de werknemers kleine relatieve verschillen qua aantal gewerkte uren:
34 uur per week voor de jonge werknemers, bijna 36 uur voor de middelste leeftijdscategorie en
33 uur voor de 55-plussers. De verschillen zijn iets groter voor deeltijdarbeid: het zijn de jongeren
die gemiddeld beschouwd arbeidsovereenkomsten van kortere duur hebben (gemiddeld 21 uur,
tegen 25 uur in de middelste leeftijdscategorie).
De gemiddelde arbeidstijd van mannen ligt aanzienlijk hoger dan die van vrouwen, wat te maken
heeft met het grotere percentage vrouwen dat deeltijds werkt, zoals verderop nog wordt
besproken.
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Grafiek 4 - Gebruikelijke wekelijkse arbeidsduur van de loontrekkenden volgens bepaalde kenmerken
(in uren, in 2013)

Bron: EC (EAK).

Een uitsplitsing naar bedrijfstak toont aan dat de arbeidsduur gemiddeld hoger uitvalt in de
industrie dan in de meeste diensten (in sommige diensten, zoals 'informatie en communicatie',
behoort de gemiddelde arbeidsduur tot de langste van alle bedrijfstakken). Afgezien van de
extraterritoriale activiteiten5 is de wekelijkse arbeidsduur het langst in de bouwnijverheid (39 uur).
De arbeidsduur is, wegens beperkte arbeidsovereenkomsten, het kortst in de horeca (minder dan
30 uur).

5

Activiteiten van extraterritoriale organisaties en lichamen, zoals de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde
instellingen, regionale organen, enz., het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Commissie, enz.
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Grafiek 5 - Gebruikelijke wekelijkse arbeidsduur van de loontrekkenden naar bedrijfstak
(in uren, in 2013)

Bron: EC (EAK).

1.1.2.3. Verloop van de gemiddelde arbeidsduur
De afgelopen jaren was de conventionele arbeidsduur in België neerwaarts gericht; hoe staat het
evenwel met de effectief door de werkenden gewerkte uren?
Volgens de resultaten van de EAK vertoonde de wekelijkse arbeidsduur van alle werknemers tussen
de jaren tachtig en 2000 een neerwaartse tendens. De afgelopen tien jaar was een relatieve
stabiliteit merkbaar. In feite komen hierin echter twee verschijnselen tot uiting: enerzijds, een
opwaartse tendens van de arbeidsduur van zowel de voltijd- als de deeltijdwerker en, anderzijds,
een stijgend relatief aandeel van het deeltijdwerk.
Er zij op gewezen dat de verlenging van de gebruikelijke arbeidsduur anders kan worden
geïnterpreteerd voor voltijd- en deeltijdwerk. In het eerste geval heeft de verlenging van de
gebruikelijke arbeidsduur ten opzichte van de wettelijke duur te maken met een toename van het
aantal gewerkte overuren. Voor deeltijdwerk kan het ofwel gaan om een in de
arbeidsovereenkomst vastgelegde hogere gemiddelde arbeidsduur, ofwel om een stijging van het
aantal gewerkte overuren (of extra uren).
Vooral vanaf 2000 wordt een breuk met de neerwaartse tendens opgetekend. Dit zou erop kunnen
wijzen dat de limiet bereikt is wat betreft de als gevolg van collectieve onderhandelingen
overeengekomen verminderingen. De nieuwe ontwikkelingen zullen meer worden bepaald door
het succes van de individuele methodes om de arbeidstijd aan te passen.
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Grafiek 6 - Verloop van de gebruikelijke wekelijkse arbeidsduur in België
(in uren)

Bron: EC (EAK).

1.1.2.4. Europese vergelijking
De gemiddelde arbeidsduur per werknemer en de opgetekende verschillen tussen de lidstaten van
de EU hangen af van een aantal kenmerken van de bevolking en van de structuur van de
bedrijvigheid.
Gemiddeld beschouwd, werkte een voltijdwerker in de EU15 en in de EU28 in 2013 ongeveer
40 uur per week, en een deeltijdwerker ongeveer 20 uur. Een deeltijdbaan vertegenwoordigde
aldus de helft van een voltijdbaan. In de EU28 beliep het aandeel van de deeltijdbanen in het totale
aantal werknemers iets meer dan een vijfde (23 % in de EU15), dat is minder dan in België (27 %).
De gemiddelde arbeidsduur van zowel de voltijd- als de deeltijdwerkers ligt voor de lidstaten die bij
de vergelijking in aanmerking worden genomen binnen een vrij nauwe marge: voor voltijdwerkers
lag de arbeidsduur tussen ongeveer 38 uur in Denemarken en 42 uur in het Verenigd Koninkrijk.
Voor deeltijdwerkers is dat interval groter, gaande van 18 uur in Denemarken tot 24 uur in België.
Een interessante vaststelling is dat in Nederland, waar de totale gemiddelde arbeidsduur van de
loontrekkenden veruit de laagste van de EU is (slechts 29 uur in 2013), de arbeidstijd van zowel
voltijd- als deeltijdwerkers min of meer vergelijkbaar was met die in de andere landen van de EU.
De lage gemiddelde arbeidsduur kan derhalve voornamelijk worden verklaard door het
uitzonderlijk grote aandeel van de deeltijdarbeid. Het aandeel van de deeltijdbanen bedroeg
ongeveer 52 %, dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde in de EU15 en de EU28.
Historische (institutionele) en culturele redenen verklaren dit bijzondere cijfer (zie Kader in
hoofdstuk 3).
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Grafiek 7 - Gemiddeld aantal uren dat gewoonlijk per week wordt gewerkt in de hoofdactiviteit, in de EU
(in uren, in 2013)

Bron: EC (EAK).

Derhalve komen aanzienlijke verschillen aan het licht tussen de werkgelegenheidsgraad (gewoonlijk
uitgedrukt per persoon) van een land en de werkgelegenheidsgraad uitgedrukt in voltijds
equivalenten (VTE). Dat blijkt uit de volgende grafiek. De werkgelegenheidsgraad in VTE blijkt
steevast lager te liggen dan de werkgelegenheidsgraad in personen, wegens het aandeel van het
deeltijds verrichte werk. In sommige lidstaten is dat verschil duidelijk groter dan elders. Dat is dus
het geval in Nederland, waar de werkgelegenheidsgraad in VTE minder gunstig uitvalt in Europees
perspectief (56,4 % in VTE, tegen 74,3 % in 2013). In de noordse landen, Duitsland, Oostenrijk en
het Verenigd Koninkrijk bevindt de werkgelegenheidsgraad in VTE zich boven de Europese
gemiddelden, maar hij komt er niet langer boven de 70 % uit. In België bedroeg de in VTE
uitgedrukte werkgelegenheidsgraad in 2013 56,8 %, terwijl de werkgelegenheidsgraad, uitgedrukt
in aantal personen, 61,8 % beliep.
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Grafiek 8 - Werkgelegenheidsgraad in aantal personen en werkgelegenheidsgraad uitgedrukt in VTE in de
EU1
(in % van de totale bevolking op arbeidsleeftijd, in 2013)

Bron: EC (EAK).
1
Verhouding tussen de totale werkgelegenheid uitgedrukt in voltijds equivalenten (d.w.z. het totale aantal gewerkte
uren gedeeld door het gemiddelde aantal gewoonlijk door een voltijdwerker gewerkte uren) en de bevolking van
15 tot 64 jaar.

Kader 1:
Arbeidstijd en werkgelegenheid
Het verband tussen de arbeidstijd en de werkgelegenheidscreatie is omstreden. Om een balans
op te maken van de effecten van de arbeidsduurvermindering op de werkgelegenheid, moeten
een reeks dimensies in aanmerking worden genomen die onder meer verband houden met het
door dergelijke maatregelen nagestreefde doel. Beoogt die vermindering de kwaliteit van de
banen (de arbeidsomstandigheden) te verbeteren? Vrije tijd te scheppen? Het aantal banen te
verhogen? Volgens Artus et al. (2007) stemmen de eerste twee doelstellingen overeen met het
hoofddoel van een regelgeving van de arbeidstijd die de bescherming van de werknemers
garandeert en de coördinatie van de tijdsbestedingen binnen de gezinnen vergemakkelijkt. Het
derde beoogde doel, daarentegen, zou uitgaan van een onjuiste voorstelling van de werking van
de economie. 'Minder werken om allemaal te werken' berust op een basisprincipe: het werk
verdelen om de werkgelegenheid te herverdelen. Een arbeidsduurvermindering zou, op
voorwaarde dat ze gepaard gaat met een compenserende indienstneming en een verbetering
van de productiviteit, de productiviteitswinsten aan iedereen ten goede laten komen: wie een
baan heeft, kan minder werken zonder minder te verdienen, terwijl werklozen gemakkelijker een
baan vinden. Daartegenover berust het principe 'meer werken om allemaal te werken' op het
multiplicatoreffect van een verlenging van de arbeidstijd. De toename van de hoeveelheid arbeid
zou de groei bevorderen en zou over het geheel genomen de koopkracht doen toenemen, wat
directe en indirecte banen zou creëren.
De vraag of de arbeidsduurvermindering werkgelegenheid heeft gecreëerd, staat nog
grotendeels ter discussie. Een aantal vooruitstrevende ideeën uit de jaren tachtig zijn onjuist
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gebleken (Fondation Travail-Université, 2007):
-

-

de compenserende indienstneming: de som van fracties van een baan vormt zelden een
volwaardige baan. Het gaat om een macro-economisch begrip dat moeilijk op
micro-economisch niveau in de praktijk kan worden omgezet;
de overgang van werkloosheid naar werk: werkzoekenden kunnen de vrijgekomen uren niet
onmiddellijk vervullen, omdat hun kwalificaties niet noodzakelijk overeenstemmen met de
vereisten en er vooraf aanzienlijk en snel in opleiding had moeten worden geïnvesteerd
(maar hoe kunnen die investeringen worden gepland?);
de productiviteitswinsten: technologie zorgt niet altijd voor tijdwinst.

Om het effect van een arbeidsduurvermindering op de werkgelegenheid of de werkloosheid na
te gaan, werd heel wat theoretisch en toegepast onderzoek verricht. De literatuur daaromtrent
komt niet tot eenparige bevindingen. De invloed van een arbeidsduurvermindering op de
werkgelegenheid hangt af van ten minste drie elementen: de productiviteitswinst per arbeidsuur,
de omvang van de reorganisaties en vooral de looncompensatie. Om het concurrentievermogen
van de ondernemingen niet te verzwakken, mogen de kosten per eenheid product niet worden
verhoogd. Dit betekent dat de arbeidsduurvermindering tot voldoende herschikkingen van zowel
het werk als het kapitaal moet leiden om de factorproductiviteit te verbeteren. Evenzo moet de
arbeidsduurvermindering gepaard gaan met een matige looncompensatie.
Volgens Artus et al. (2007) kan een arbeidsduurvermindering de productiviteit per arbeidsuur
verhogen indien wordt erkend dat het werk intensiever is wanneer het in minder uren moet
worden voltooid. De arbeidsduurvermindering kan ook belangrijke interne reorganisaties in de
onderneming teweegbrengen, die de werkgelegenheid bevorderen, indien ze leidt tot een
langere gebruiksduur van de uitrusting (betere rentabiliteit van de onderneming). De weerstand
van de werknemers tegen de verlaging van hun inkomen kan echter aanleiding geven tot een
zekere mate van looncompensatie, dit wil zeggen een verhoging van het uurloon die de impact
van de arbeidsduurvermindering op het jaarinkomen gedeeltelijk of volledig compenseert. Om
de invloed van de arbeidsduurvermindering op de werkgelegenheid te kunnen beoordelen, is het
van essentieel belang een beeld te hebben van de omvang van die drie effecten.
In de empirische studies die al tientallen jaren in verscheidene landen werden verricht, komen de
grenzen daarvan tot uiting. In Frankrijk werd door Crépon en Kramarz (2006) aangetoond dat in
ondernemingen die overeenkomsten ter vermindering van de arbeidsduur hadden gesloten in
het kader van de ‘Aubry’-wetten waarbij werd overgestapt op de 35-urenweek, de
werkgelegenheidsgroei aanzienlijk groter was dan in de ondernemingen die een werkweek van
39 uur handhaafden. Terzelfder tijd waren de arbeidskosten per hoofd evenwel afgenomen – als
gevolg van de overeengekomen loonmatigingen en de verschillende bij de ‘Aubry’-wetten
toegekende steunmaatregelen en verlagingen van de socialezekerheidsbijdragen – net als de
arbeidsproductiviteit en de totale factorproductiviteit. Ten opzichte van de ondernemingen die
de arbeidsduur niet hadden verminderd, daalde de verhouding tussen de arbeidskosten en de
totale factorproductiviteit voor de ondernemingen die overeenkomsten ter vermindering van de
arbeidstijd hadden ondertekend. Het zou om die reden zijn dat deze ondernemingen meer banen
zouden hebben gecreëerd dan de andere. De vermindering van de wettelijke wekelijkse
arbeidsduur als dusdanig zou slechts een marginale rol hebben gespeeld.
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1.1.3.

Overuren

Er gelden zeer strikte bepalingen voor het presteren van overuren. Die uren dienen extra betaald te
worden: de toeslag bedraagt 50 % voor op een werkdag gepresteerde overuren en 100 % voor de
uren gepresteerd op zon- en feestdagen. Bij de arbeidswet wordt tevens een betaalde inhaalrust
ingevoerd, die overeenstemt met de gepresteerde, en toegekende, overuren en in principe binnen
het kwartaal moet worden opgeomen, teneinde de normale arbeidsduur in acht te nemen (er zijn
enkele afwijkingen op de recuperatie binnen het kwartaal).
Het is een voor de werkgever duur mechanisme en wordt, volgens sommige bronnen, uiteindelijk
relatief weinig aangewend (zie hierna). Vanuit het oogpunt van de werknemer kan het instrument
om financiële redenen daarentegen aantrekkelijk lijken.
In de enquête naar de arbeidskrachten werd vanaf 2006 op regelmatige basis een vraag ingelast
over het presteren van overuren. De resultaten dienen met de nodige omzichtigheid te worden
geïnterpreteerd, aangezien ze ongetwijfeld in sterke mate worden beïnvloed door de wijze waarop
de deelnemers aan de enquête die vraag interpreteren. Zo wordt in de vraag bijvoorbeeld niet
gepreciseerd of de niet-betaalde overuren al dan niet op de werkplek moeten worden gepresteerd,
wat kan leiden tot uiteenlopende interpretaties van het begrip 'overuren' naar gelang van de
respondenten. In 2013 had 7 % van de werknemers – meestal onbezoldigde – overuren
gepresteerd. Dat percentage bleef relatief stabiel tussen 2006 en 2013, hoewel moet worden
aangestipt dat in 2009 het laagste cijfer werd opgetekend, allicht als gevolg van de economische
crisis.
Grafiek 9 - Aandeel van de werknemers die tijdens de referentieweek overuren presteerden1
(in % van het totale aantal werknemers)

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
De vraag betreffende de overuren werd vanaf 2006 op regelmatige basis ingelast.

Overuren komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen (8,7 %, tegen 5,2 % in 2013) en in
sommige bedrijfstakken, zoals onderwijs (nagenoeg 15 %; allicht niet op de werkplek gepresteerde
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uren6), informatie en communicatie, financiële activiteiten en verzekeringen (13 % in beide
gevallen).
Zowel de werkgever als de werknemer kan een belastingvoordeel genieten voor de eerste
130 overuren die recht geven op een salaristoeslag (per jaar en per werknemer, in welbepaalde
gevallen kan dat plafond worden opgetrokken tot 180 uren). In het kader van de werkzaamheden
van de Expertengroep ‘Concurrentievermogen en Werkgelegenheid' (EGCW) in 20137, werden de
lastenverlagingen berekend voor de periode 1995-2011 (zie bijlage 2): tot de loonsubsidies via de
bedrijfsvoorheffing behoren dus – naast de algemene subsidie, die voor nacht- en ploegenarbeid,
voor onderzoekers, enz. – ook de overuren. De laatstgenoemde waren in 2011 goed voor 4,6 % van
de loonsubsidies via de bedrijfsvoorheffing en tekenden voor slechts 2 % van de totale
loonsubsidies (wat in 2011 overeenstemde met € 123 miljoen).

1.2. Types van werktijden

Samenvatting
De werktijd kan –tijdelijk- worden aangepast via andere regelingen dan de structurele of
specifieke afwijkingen van de ‘normale’ arbeidsduur. Zo is het aan de hand van zogenoemde
‘flexibele’ werktijden mogelijk in een arbeidsregeling, binnen bepaalde grenzen, een variabiliteit
van zowel de arbeidsduur als de werktijden in te voeren. Flexibele uurregelingen, waarbij de
afwijkende werktijden bepaald worden door de werkgever, mogen evenmin worden verward met
glijdende werktijden, waarbij de werknemer zijn uurrooster kiest buiten de verplichte stamtijden.
Het wettelijk kader inzake glijtijden ligt nog ter discussie.
In 7 % van de gevallen zouden de werknemers volgens een zogeheten ‘variabel’ uurrooster
werken, met de mogelijkheid hun werkuren op te sparen (8 % zonder mogelijkheid tot
recuperatie). Dat stelsel omvat over het algemeen een vaste en een ‘glijdende’ periode en de
mogelijkheid om uren/dagen te recupereren. Voor de meerderheid wordt het uurrooster echter
opgelegd door de werkgever, waarbij er evenwel verschillen bestaan tussen de bedrijfstakken.
De zogeheten atypische werktijden worden vaak beschouwd als het resultaat van een vraag van
de werkgever en als weinig voordelig voor het privéleven van de werknemers. Bepaalde
categorieën van werknemers kunnen er niettemin hun gading in vinden. In 2013 verrichtte zowat
8,7 % van de werknemers in België avondwerk. Slechts 3 % van de werknemers deed nachtarbeid.
Ongeveer 16,7 % en 3 % van de loontrekkenden werken doorgaans op respectievelijk zaterdag
en/of zondag. Atypische werktijden zijn kenmerkend voor bepaalde bedrijfstakken, wegens de
aard van hun activiteit.
Voorts wordt de arbeidsduur en de organisatie van de arbeidstijd nog bij andere wettelijke
bepalingen dan de sociale wetgeving begrensd: het betreft met name de regels met betrekking
tot de commerciële activiteit in de detailhandel en de specifieke verplichtingen in de
transportsector.

6

7

Voor leerkrachten kan de vraag inzake overuren anders worden geïnterpreteerd naargelang de respondent de buiten
de werkplek gepresteerde uren (lesvoorbereidingen) als 'overuren' beschouwt of ze opneemt in de
gebruikelijke/effectieve arbeidstijd. De arbeidstijd van leerkrachten blijft niet beperkt tot de lestijden die worden
gehanteerd om hun voltijdactiviteit uit te drukken: een leerkracht met een lesopdracht van 20 uur werkt in feite meer
om zijn voltijdbaan uit te oefenen: afgezien van de lessen, is er nog de tijd die wordt besteed aan de voorbereiding
van de lessen, het corrigeren en de gezamenlijke activiteiten op school — klassenraden, oudercontact, enz. In deze
studie kan zulks niet worden beschouwd als overuren en leidt dus niet tot inhaalrust of overloon.
Expertengroep
‘Concurrentievermogen
en
Werkgelegenheid
(2013),
Arbeidskosten,
loonsubsidies,
arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen.
http://www.plan.be/admin/uploaded/201310291453290.GECE_EGCW_201301.pdf
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Een werkregeling waarbij op een bepaald ogenblik meer wordt gewerkt om dat later te
compenseren, kan worden beschreven als een 'spaarsysteem'. De pieken van de arbeidscyclus
vallen samen met periodes van intensieve activiteit en de dieptepunten stemmen overeen met
periodes van zwakke activiteit. Dat individueel arbeidstijdtegoed kan worden opgebouwd op
verzoek en in het belang van de onderneming. Indien de compensatieperiodes door de werknemer
worden bepaald, kan de spaarregeling deze laatste ten goede komen en hem in staat stellen
meer tijd te besteden aan zijn persoonlijke aangelegenheden. Dezelfde regelingen kunnen dus
tegelijkertijd de belangen dienen van de werknemer en van de onderneming.
Zonder te kunnen spreken van een echte arbeidstijdrekening, komt de kapitalisatie van arbeidstijd
– in welke vorm dan ook – het meest voor in de noordse landen en Duitsland. Enkel in Frankrijk
werd een nationale regeling ingevoerd met een arbeidstijdrekening waarbij de werknemer
rechten op betaald verlof kan accumuleren of een vergoeding kan ontvangen, in ruil voor de niet
opgenomen vakantie- of rustperiodes of de door hem daaraan bestede bedragen. Een dergelijke
rekening stelt de werkende in staat zijn loopbaan beter af te stemmen op veranderende
behoeften van zowel professionele als persoonlijke aard. De invoering en aanwending ervan stuit
evenwel op verscheidene moeilijkheden.

1.2.1.

Flexibele of variabele werktijden

De flexibele en de variabele werktijden houden het midden tussen de gewone arbeidsregeling en
de overuren.
Door een flexibele arbeidstijdregeling kan in een arbeidsstelsel zowel variabiliteit inzake de
arbeidsduur als inzake de arbeidstijden worden ingebouwd. Die variabele arbeidstijdregeling is
evenwel beperkt. Er mag per dag maximaal 2 uur meer of minder dan de gebruikelijke arbeidsduur
en per week ten hoogste 5 uur meer of minder dan de gebruikelijke arbeidsduur worden gewerkt.
De arbeidsduur mag 9 uur per dag en 45 uur per week niet overschrijden8.
Flexibele werktijden kunnen worden ingevoerd bij CAO (gevolgd door een wijziging van het
arbeidsreglement), maar ook door een eenvoudige wijziging van het arbeidsreglement in de
ondernemingen waarop geen CAO van toepassing is.
Dat stelsel geeft geen recht op de betaling van een salaristoeslag voor overuren.
Met variabele werktijden kan hetzelfde doel worden bereikt, maar ze zijn eigen aan
deeltijdwerkers. Ze moeten voorzien zijn in de individuele arbeidsovereenkomst en in het
arbeidsreglement van de onderneming. Door de variabele werktijden mag niet worden afgeweken
van de normale arbeidsduurbeperkingen (bij wet bepaalde minima en maxima).
Beide stelsels hebben gemeen dat alle arbeidstijdregelingen vooraf in het arbeidsreglement
moeten zijn opgenomen en dat ze van tevoren moeten worden bekendgemaakt (waardoor ze
worden onderscheiden van overuren).
Flexibele uurregelingen (art. 20bis van de arbeidswet), waarbij de afwijkende uurroosters worden
bepaald door de werkgever, mogen evenmin worden verward met glijdende werktijden, waarbij de
werknemer zijn uurrooster kiest buiten de verplichte stamtijden. Glijdende werktijden zijn
momenteel niet bij wet bepaald: in 2013 werd door de sociale partners ter zake een akkoord
gesloten, maar de wijze van uitvoering ervan zit nog steeds vast in de NAR.

8

Bovendien wordt in de regelgeving bepaald dat die overschrijdingen enkel worden toegestaan voorzover de
(wettelijke of conventionele) wekelijkse arbeidsduur gemiddeld gedurende een bepaalde referentieperiode van
maximaal 1 jaar in acht wordt genomen.
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Het is niet mogelijk op basis van administratieve gegevens het aantal aan de verschillende types
arbeidsregeling onderworpen werknemers te kwantificeren.

1.2.2.

Types van werktijden volgens de EAK

In 2010 werd in de EAK een ad-hocmodule ingevoerd over de 'combinatie werk en gezin', waarin
met name werd gepeild naar het type arbeidstijdregeling van de respondenten. Zonder een
precieze link te kunnen leggen tussen het instrument van de flexibele werktijden, zoals bij wet
bepaald, en het antwoord van de bevraagde werknemers met betrekking tot de flexibiliteit van hun
werktijden, kan aan de hand van de resultaten van de module worden geëvalueerd in welke mate
volledig door de werkgever opgelegde (vaste of flexibele) werktijden voorkomen naast werktijden
met enige beslissingsruimte voor de werknemer (bijvoorbeeld de 'glijtijd' die de 'vaste'
arbeidstijden omgeeft).
De meeste werknemers - voltijdwerkers of deeltijdwerkers - werken gewoonlijk volgens een door
de werkgever opgelegde vaste uurregeling (56,6 %). Daarnaast werkt 23 % van de werknemers met
'flexibele' arbeidstijden, wat betekent dat de volgende situatie het best op hen van toepassing is:
'werkdagen met een flexibel uurrooster dat door de werkgever wordt opgelegd. De werkgever
beslist over de begin- en eindtijd van de variabele werkuren, niet de loontrekkende. Ploegenarbeid
valt eveneens onder dit soort van situatie'.
In 7 % van de gevallen werken de werknemers volgens een zogeheten 'variabel' uurrooster met de
mogelijkheid om hun werkuren op te sparen (begrip individueel arbeidstijdsparen, zie verder). Dat
stelsel omvat over het algemeen een vaste en een ‘glijdende’ periode en de mogelijkheid om
uren/dagen te recupereren. In nagenoeg 8 % van de gevallen werken de respondenten met een
variabele uurregeling, maar zonder de mogelijkheid tot recuperatie. Het komt zelden voor dat de
werknemer alleen over zijn arbeidstijdregeling beslist.
De frequentie van vaste, flexibele of variabele werktijden (in de zin van de enquête) verschilt van de
ene bedrijfstak tot de andere. Zo zou, aan het ene uiterste, drie vierde van de werknemers in de
bouwnijverheid volgens een vaste arbeidstijdregeling werken, terwijl, aan het andere uiterste,
slechts 40 % van de werknemers in de branche 'informatie en communicatie' vaste werktijden
heeft. In die bedrijfstak werkt een kwart van de werknemers volgens een door de werkgever
opgelegd flexibel uurrooster en 29 % met variabele werktijden. Wegens de aard van de activiteit
komen de opgelegde flexibele arbeidstijdregelingen vaker voor in de bedrijfstak ‘verschaffen van
accommodatie en maaltijden’ (36 %) en in de gezondheidszorg (30 %). De zogeheten ‘variabele
werktijden’ zijn frequenter in de dienstensector (vooral 'informatie en communicatie'; 'financiële
activiteiten en verzekeringen'; 'vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten';
'openbaar bestuur'). Voor de respondenten die in het onderwijs werken, is het wellicht moeilijk hun
werktijd bij een categorie in te delen, aangezien een belangrijk deel van hun werk wordt verricht
buiten de lesuren (11 % van de respondenten hebben hun werktijd ondergebracht bij ‘Andere
situaties’).

114.

Tabel 5 - Type van arbeidstijdregeling voor werknemers naar bedrijfstak in België
(in % van het totaal, tweede kwartaal van 2010)
Vaste
werktijd,
opgelegd
door de
werkgever

Flexibele
werktijd,
opgelegd
door de
werkgever

Variabele
werktijd
met
mogelijkheid tot
het
opsparen
van
werkuren

Variabele
werktijd
zonder
mogelijkheid
tot het
opsparen
van
werkuren

Door de
werknemer
bepaalde
werktijd,
geen
formele
regeling

Andere
situaties

Totaal

Totaal

56,6

23,0

7,2

7,6

3,7

1,9

100,0

-

61,1
75,1
61,3

23,7
13,4
23,3

5,6
3,8
3,6

6,6
4,4
7,3

2,5
3,1
3,9

0,6
0,3
0,6

100,0
100,0
100,0

52,9

29,5

8,9

5,0

1,7

1,9

100,0

49,3

35,7

3,5

3,8

4,2

3,5

100,0

39,8

24,5

9,6

19,3

6,8

0,0

100,0

40,6

24,2

12,7

15,0

7,5

0,0

100,0

44,9

21,1

8,2

18,3

7,3

0,3

100,0

57,6

23,9

5,7

8,1

4,6

0,1

100,0

43,5

24,0

18,8

10,1

3,4

0,2

100,0

68,6

8,9

3,2

4,2

3,8

11,3

100,0

57,4

29,8

4,9

4,2

2,5

1,2

100,0

-

-

-

Industrie
Bouwnijverheid
Handel
Vervoer en
opslag
Verschaffen van
accommodatie
en maaltijden
Informatie en
communicatie
Financiële
activiteiten en
verzekeringen
Vrije beroepen
en wetenschappelijke en
technische
activiteiten
Administratieve
en ondersteunende
diensten
Openbaar
bestuur en
defensie
Onderwijs
Gezondheidszorg
en maatschappelijke
dienstverlening

Bron: ADS (EAK), ad-hocmodule 2010.

Volgens de gegevens van de ad-hocmodule van 2010 kan het type van arbeidstijdregeling variëren
naargelang van de leeftijd van de werknemer. De soepelste uurroosters komen vaker voor bij
werknemers van 50 tot 64 jaar, terwijl de jonge werknemers op dat gebied over minder vrijheid
lijken te beschikken. Hoewel dit deels toe te schrijven kan zijn aan compositie-effecten (doordat
jongeren en ouderen niet gelijkmatig gespreid zijn over de bedrijfstakken), tonen die gegevens aan
dat er reeds een marge bestaat om de uurroosters aan het loopbaanverloop aan te passen.
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Tabel 6 - Type van arbeidstijdregeling voor de werknemers naar leeftijdscategorie
(in % van het totaal, tweede kwartaal van 2010)

Vaste werktijd, opgelegd door de werkgever
Flexibele werktijd, opgelegd door de werkgever
Variabele werktijd, met de mogelijkheid werkuren op te
sparen
Variabele werktijd, zonder de mogelijkheid werkuren op
te sparen
Door de werknemer bepaalde werktijd, geen formele
regels
Andere situaties
Totaal

15-24

25-49

50-64

Totaal

65,8
21,1

55,4
23,8

57,2
21,1

56,6
23,0

5,6

7,1

8,0

7,2

4,2

8,1

7,3

7,6

1,5
1,7
100,0

3,6
2,1
100,0

5,0
1,4
100,0

3,7
1,9
100,0

Bron: ADS (EAK), ad-hocmodule 2010.

Aan de hand van de op Europees niveau geharmoniseerde resultaten van de ad-hocmodule kan
België in een internationaal perspectief worden gesitueerd, zij het met minder details in de
beschikbare categorieën. Zo worden de vaste en flexibele werktijden gegroepeerd. Niettemin kan
daardoor de frequentie van de variabele werktijden worden onderscheiden. In Duitsland, Zweden
en Finland is in 40 % of meer (in Finland 55 %) van de gevallen enige door de werknemer bepaalde
variabiliteit merkbaar. De mogelijkheid tot het opsparen van arbeidstijd komt daar vrij vaak voor.
België behoort daarentegen tot de landen waar de werktijden meestal door de werkgever worden
opgelegd.
Grafiek 10 - Type van arbeidstijdregeling voor werknemers in de EU
(in % van het totaal, tweede kwartaal van 2010)

Bron: EC (EAK), ad-hocmodule 2010.
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Uit het oogpunt van de werkgever biedt de invoering van enige variabiliteit in het werkschema een
aantal voordelen (EC, 2010): naast een betere afstemming van het arbeidsvolume op de vraag, kan
het de tevredenheid van de werknemers op het werk vergroten, alsook leiden tot minder
absenteïsme en een afname van het aantal bezoldigde overuren.
Verwacht wordt dat variabele arbeidstijdregelingen een beter beheer van arbeidstijd en vrije tijd
mogelijk zullen maken en een positieve invloed zullen uitoefenen op de arbeidsmarktparticipatie.
Uit sommige studies (EC, 2010) bleek echter het tegendeel, namelijk een grotere voldoening over
het evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven, wanneer de loontrekkenden vaste werktijden
hadden. Voorspelbaarheid zou in dat geval belangrijker zijn dan flexibiliteit.

1.2.3.

Atypische werktijden

De atypische werktijden (die tegen de grenzen van de arbeidsduur aanliggen) worden eveneens
geregeld door de arbeidswet van 16 maart 1971.
De EAK bevat informatie over vijf types van atypische werktijden: ploegenarbeid, avondwerk,
nachtwerk, zondag- en zaterdagwerk. De voorgestelde gegevens hebben betrekking op personen
die doorgaans volgens deze atypische uurroosters werken.
In 2013 verrichtte zowat 8,7 % van de werknemers in België avondwerk. Nachtwerk is minder
gebruikelijk; het betrof slechts 3 % van de loontrekkenden, een aandeel dat sedert 2007
voortdurend is afgenomen. De wetgeving inzake nachtwerk maakt deel uit van de regelgeving over
arbeidsduur en rusttijden. Nachtwerk (tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's morgens) is in principe
verboden in België. Er bestaan evenwel uitzonderingen, die zonder onderscheid van toepassing zijn
op mannelijke en vrouwelijke werknemers, op voorwaarde dat ze minstens 18 jaar oud zijn. De
afwijkingen kunnen betrekking hebben op:
·
·
·

een bepaalde sector, bijvoorbeeld hotels, restaurants, theatergezelschappen, ziekenhuizen;
bepaalde types van werkzaamheden, bijvoorbeeld het opstellen van een inventaris of een
balans, of werkzaamheden die niet kunnen worden onderbroken door hun aard, enz.;
bepaalde werknemers, bijvoorbeeld verkoopmedewerkers in tankstations.

Nachtwerk is niet toegestaan in de sector van de onlinehandel, wat voor Belgische ondernemingen
die actief zijn in de e-commerce een handicap zou kunnen vormen tegenover de buurlanden. De
federale regering besloot dit voorjaar wel al om nachtarbeid in de e-commercesector principieel
mogelijk te maken en zo de achterstand van de Belgische logistieke bedrijven en koeriersdiensten
op hun buitenlandse concurrenten weg te werken. Het initiatief werd overgelaten aan de
vakbonden en werkgeversfederaties, die dit najaar verder zullen onderhandelen over een
kaderovereenkomst. Het is de bedoeling dat ze tegen 1 januari 2016 een akkoord sluiten, waarna er
mogelijk nog wetswijzigingen nodig zijn.
Ongeveer 16,7 % en 3 % van de loontrekkenden werken doorgaans op respectievelijk zaterdag
en/of zondag. Ook zondagswerk is in principe bij wet verboden. Sommige activiteiten mogen
evenwel op zondag worden uitgeoefend:
·
·

als de activiteiten bij een normale bedrijfsvoering niet op een andere dag van de week kunnen
worden verricht;
voor de uitvoering van werkzaamheden in bepaalde ondernemingen (bijvoorbeeld hotels,
restaurants, krantenbedrijven, instellingen voor gezondheidszorg, enz.).

Werknemers die werken op zondag, hebben recht op inhaalrust in de loop van de zes
daaropvolgende dagen.
Ploegenarbeid werd op zijn beurt in 2013 door 6,9 % van de werknemers in België verricht.
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Er bestaat een duidelijk verband tussen het verloop van de verschillende atypische arbeidsvormen
en dat van de bedrijfstakken waarin ze het meest voorkomen. Zo is het aandeel van zaterdag- en
zondagwerk op gelijkmatige wijze toegenomen. Dit zijn de atypische arbeidsvormen die courant
voorkomen in de nog altijd groeiende dienstensector. Het aandeel van nachtwerk en
ploegenarbeid, daarentegen, is de afgelopen jaren teruggelopen. Beide zijn het meest gangbaar in
de verwerkende nijverheid, een bedrijfstak waarin de werkgelegenheid structureel achteruitgaat.
Wegens hun oververtegenwoordiging in de dienstensector, werken vrouwen naar verhouding vaker
in het weekend dan mannen. Voor avond- en nachtwerk en voor ploegenarbeid geldt het
omgekeerde.

Tabel 7 - Gebruikelijk voorkomen van atypische werktijden in België en in de EU
(in % van de overeenstemmende gesalarieerde werkgelegenheid, in 2013)
Zaterdag

Zondag

Nacht

Avond

Ploegen

België
Mannen
Vrouwen

15,2
18,3

9,1
9,9

4,2
1,7

10,3
7,0

8,6
5,0

Industrie
Bouwnijverheid
Marktdiensten
Niet-marktdiensten

8,7
2,2
22,8
16,2

6,4
n.r.
9,2
12,3

5,3
n.r.
2,7
2,7

11,7
n.r.
8,5
8,9

18,7
n.r.
4,5
5,3

15 tot 24 jaar
25 tot 54 jaar
55 tot 64 jaar
Totaal

27,6
16,1
13,4
16,7

14,1
9,2
8,2
9,5

2,9
3,1
2,4
3,0

10,9
8,7
7,7
8,7

8,4
7,1
4,3
6,9

3 buurlanden
3 noordse landen
Oostenrijk
Verenigd Koninkrijk
EU15

25,1
17,1
24,8
27,3
25,1

13,5
14,6
12,3
18,0
14,0

7,2
6,2
5,6
6,1
6,8

19,0
17,3
10,3
10,9
16,3

12,8
17,6
18,9
19,1
15,7

Bron: EC (EAK, microgegevens).

Atypische werktijden worden vaak beschouwd als het resultaat van een vraag van de werkgever en
als weinig voordelig voor het privéleven van de werknemers (minder tijd samen als gezin/koppel).
Afgezien van de financiële aspecten, die interessanter kunnen zijn in dergelijke arbeidsstelsels
(bijvoorbeeld voor de prestatie van overuren op zondag, die recht geven op een loontoeslag van
100 %), kunnen atypische werktijden echter goed uitkomen voor bepaalde categorieën van
werknemers, zoals studenten, of voor ouders die op die manier een alternatief vinden voor
problemen met kinderopvang of de gezinsverantwoordelijkheden beter kunnen verdelen. Een
aantal studies heeft uitgewezen dat de mogelijkheid voor de werknemers om hun uurrooster op
voorhand te kunnen plannen of te beïnvloeden, een belangrijk element vormt bij de aanvaarding
van een job met afwijkende werktijden (EC, 2010).
Atypische werktijden zijn kenmerkend voor bepaalde bedrijfstakken, wegens de aard van hun
activiteiten. Zo verrichten werknemers in de industrie veel vaker avondwerk en ploegenarbeid dan
die in de andere bedrijfstakken (respectievelijk 12 en 19 % van de desbetreffende werknemers in
België). In de marktdiensten werkt bijna een vierde van de werknemers op zaterdag (een resultaat
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dat in het bijzonder wordt beïnvloed door de handelsactiviteiten). In de niet-marktdiensten werkt
12 % van de werknemers gewoonlijk op zondag; ze zijn vaak werkzaam in de gezondheidszorg.
Zoals verwacht lopen de percentages van de werknemers die werken op atypische uren terug met
de leeftijd. Van de werknemers van 55 tot 64 jaar is de helft minder gewoonlijk werkzaam tijdens
het weekeinde of in ploegendienst. Het gebruikelijke nacht- of avondwerk neemt eveneens af, zij
het in mindere mate.
Voor alle atypische arbeidsvormen zijn de Belgische percentages lager dan de overeenstemmende
cijfers voor de EU als geheel. De buurlanden van België maken relatief vaker gebruik van atypische
uurroosters: een vierde van de werknemers werkt doorgaans op zaterdag, 19 % ’s avonds en 13 %
in ploegen. Dit laatste resultaat wordt beïnvloed door Duitsland. Telkens speelt, naast de
regelgevende aspecten, ook de structuur van de bedrijvigheid van de economie een rol in het
voorkomen van atypische werktijden. De werknemers van de noordse landen en van Oostenrijk
werken ook relatief vaker volgens ongewone uurroosters dan die in België. Behalve voor
avondwerk en nachtarbeid telt het Verenigd Koninkrijk, in een Europese vergelijking,
verhoudingsgewijs de meeste werknemers met atypische werktijden.
Wetgeving die de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag in de kleinhandel in België regelt
Andere wetsvoorschriften dan het arbeidsrecht hebben een invloed op de duur en de organisatie
van de arbeidstijd. Het gaat onder meer om de wetgeving op de handelsactiviteit, die in de eerste
plaats geldt voor de zelfstandigen en slechts onrechtstreeks voor de werknemers die ze in dienst
hebben. De voornaamste doelstelling van die regels bestaat erin de handelsactiviteit te organiseren
en oneerlijke concurrentie te vermijden.
Hetzelfde zou kunnen worden gezegd van de regelgeving betreffende de arbeidstijd in het
wegvervoer. De beperking van de rijtijd is evenzeer van toepassing op de loontrekkenden als op de
zelfstandigen, aangezien ze vooral bedoeld is om de verkeersveiligheid te verhogen.
Gelet op het belang van de kleinhandel, met name voor de werkgelegenheid, wordt dat punt hierna
uitgebreider behandeld. De kleinhandel is immers onderworpen aan een wetgeving die een
wekelijkse rustdag en sluitingsuren oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. De
wetgeving geldt niet voor de horecasector.
De wekelijkse rustdag
Alle handelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag wordt
een ononderbroken periode van 24 uur verstaan die begint op zondag, ofwel om 5 uur ofwel om
13 uur en die de volgende dag eindigt op hetzelfde uur. Tijdens deze dag is de toegang van de
consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten
aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet ten minste
voor zes maanden dezelfde blijven.
De handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dit geval is het
hem verboden ’s zondags andere producten te verkopen dan gewoonlijk.
De sluitingsuren
De handelaars zijn eveneens onderworpen aan sluitingsuren. Voor het merendeel van de winkels
gelden de volgende uren: vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke
feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, wordt een verlenging tot
21 uur toegestaan op de zaterdag die voorafgaat; op de andere dagen geldt een sluiting vóór 5 uur
en na 20 uur.
De sluitingsuren voor de nachtwinkels en de privébureaus voor telecommunicatie worden
aangepast aan hun activiteiten.
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Er zijn drie types van afwijkingen op die wetgeving mogelijk.
a°) Afwijkingen met betrekking tot de handelsvorm
Bepaalde sectoren zijn niet aan die wetgeving onderworpen, zoals de verkoop en dienstverlening in
de stations van het openbaar vervoer (treinen, metro, …), in de internationale luchthavens en in de
tankstations of de vestigingseenheden gelegen op het domein van de autosnelwegen. Daarbij
moeten soms andere voorwaarden vervuld zijn (aard van het assortiment koopwaar, beperkte
oppervlakte, enz.).
Dat verbod is evenmin van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verkoop van tabak en kranten, de verkoop en verhuur van audiovisuele werken en
videospelen, de verkoop van brandstof en olie voor auto’s, en op andere handelszaken die tot de
horeca kunnen worden gerekend (ijsverkopers, enz.).
b°) Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten
Op initiatief van een of meer handelaars die handelen in eigen naam of in naam van een groep
handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen
toestaan ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (feestdagen,
koopjesdagen, feesten, enz.) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten. Het aantal
afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.
c°) Afwijkingen in toeristische centra en badplaatsen
Bepaalde toeristische centra en badplaatsen, die als dusdanig bij koninklijk besluit erkend zijn met
instemming van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, mogen eveneens
afwijkende maatregelen nemen.

1.2.4.

Het begrip arbeidstijdsparen

1.2.4.1. Principe
Een werkregeling waarbij op een bepaald ogenblik meer wordt gewerkt (om in te spelen op een
sterke activiteit) dat later kan worden gecompenseerd (in periodes van geringere activiteit), kan
worden beschreven als een 'spaarsysteem'. In een individueel spaarsysteem wordt de arbeidsduur
van elke werkende als een gemiddelde over een referentieperiode berekend. Wat op een bepaald
ogenblik boven de normale arbeidsduur wordt gepresteerd, wordt nadien gerecupereerd. Dat
individueel arbeidstijdtegoed kan op verzoek en in het belang van de onderneming worden
opgebouwd. De onderneming organiseert het werk als een cyclus waarvan de pieken samenvallen
met periodes van intensieve activiteit en de dieptepunten overeenstemmen met periodes van
zwakke activiteit. Die cycli kunnen regelmatig (seizoenen of handelsactiviteiten) dan wel
onregelmatig (afhankelijk van de behoeften van de cliënten) zijn. Het spaartegoed kan bijvoorbeeld
ontstaan door de accumulatie van overuren, die moeten worden gecompenseerd, of door de
invoering van flexibele werktijden. De werkende kan echter bijvoorbeeld ook de inhaalrust waarop
hij in de toepasselijke referentieperiode recht heeft, opsparen en, met de instemming van zijn
werkgever, aanwenden ter aanvulling van zijn jaarlijkse vakantie. Indien de compensatieperiodes
door de werknemer worden bepaald, of op zijn minst bij afspraak tussen de werknemer en zijn
werkgever, teneinde de belangen van de onderneming en die van de werknemer met elkaar in
overeenstemming te brengen, kan het tijdsparen de werknemer ten goede komen en hem zo meer
tijd verstrekken voor zijn persoonlijke aangelegenheden. Op die manier kunnen dezelfde regelingen
het belang dienen van de onderneming of van de werknemer, of in sommige gevallen in het belang
van beide tegelijkertijd.
Er zijn tal van vormen van individueel tijdsparen, die zowel op het gebied van de wijze van
toepassing als van de toegangsvoorwaarden uiteenlopen.
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Ze zijn vooral gericht op de korte en middellange termijn. Het sparen of spreiden gaat zelden de
periode van een jaar te boven. Ze zijn tevens toegespitst op de onderneming. Het arbeidstijdtegoed
wordt aangewend in de onderneming waarin het werd opgebouwd.
Het ene aspect (de duur) is wellicht toe te schrijven aan het andere (het tijdsparen in de
onderneming): gezien de toenemende mobiliteit9 tijdens de loopbaan, is het moeilijk tijdsparen op
lange termijn op te zetten in dezelfde onderneming. Het risico is groot dat de werknemer van
werkgever is veranderd wanneer hij zijn opgespaarde tegoed aan arbeidstijd had kunnen opnemen.
Bijgevolg rijst dan de vraag of de rechten overdraagbaar zijn. Indien de compensatie ten laste is van
de nieuwe werkgever, wordt deze benadeeld.
Aangezien de bezoldiging gedurende de loopbaan verandert, kan aan de werknemer evenzo
moeilijk worden gegarandeerd dat hij recht heeft op betaald verlof voor eenzelfde duur tegen het
uurloon dat geldt op het ogenblik dat hij vakantie neemt als de tijd die hij had opgespaard toen hij
aan een lager uurloon werkte.
In de meeste gevallen is het de onderneming die beslist welke prestaties mogen worden
opgespaard. Of de werknemer later al dan niet profijt trekt van het opgebouwde spaartegoed,
hangt af van wie over de recuperatiemogelijkheden beslist. Als de inhaalrust wordt bepaald
naargelang van de noodwendigheden van de onderneming (vraag op dieptepunt), is het mogelijk
dat deze niet beantwoordt aan de persoonlijke behoeften van de werknemer. Indien de
werknemer, daarentegen, min of meer vrij mag kiezen wanneer hij zijn spaartegoed aan arbeidstijd
opneemt (in de praktijk is dat minder vaak het geval), is hij effectief de begunstigde van het sparen.
Naast het individueel sparen, kan ook het 'collectief sparen' worden onderscheiden. De
spaarinspanning wordt niet geleverd door het individu, maar door de gemeenschap. Ze komt in de
eerste plaats ten goede aan de werkende, vervolgens aan de gemeenschap, maar in principe niet
aan de onderneming, tenzij onrechtstreeks als middel om de tevredenheid van de werknemer over
zijn arbeidsvoorwaarden te verhogen. De (deels) bezoldigde vrije tijd wordt door de gemeenschap
aan een van haar leden toegekend. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de loopbaanonderbreking,
later voor de privé-sector omgezet in het tijdskrediet, het ouderschapsverlof of het verlof voor
palliatieve zorg, waarbij arbeidstijd kan worden afgewisseld met niet-arbeidstijd. Die aspecten
komen aan bod in hoofdstuk 4.
1.2.4.2. Tijdspaarrekening
Er zijn diverse graden van 'variabiliteit', gaande van een glijdende uurregeling met de mogelijkheid
om de werkdag op een ander tijdstip te beginnen of te beëindigen tot tijdspaarrekeningen. Inzake
tijdspaarrekeningen is het in de meeste landen gebleven bij experimenten, en dat meestal op
ondernemingsniveau of soms op sectoraal niveau. Bovendien vonden die experimenten vaak plaats
op korte of middellange termijn en benaderen ze uiteindelijk heel dicht de hierboven beschreven
'tijdspaarregelingen'
(overuren,
zogeheten
flexibele
werktijden,
conventionele
arbeidsduurvermindering). Uit de ad-hocmodule 2010 blijkt dat de kapitalisatie van
arbeidstijd - zonder de vorm ervan nader te preciseren - het meest verspreid is in de noordse
landen, Duitsland en Oostenrijk.
Enkel in Frankrijk werd een nationale regeling ingevoerd, die in feite een omzeiling vormt van de
wet inzake de 35–urige werkweek. Door middel van de tijdspaarrekening kan de werknemer
rechten op betaald verlof accumuleren of een onmiddellijke of uitgestelde vergoeding ontvangen in

9

Zoals uit vroegere analyses van de HRW is gebleken, blijft de stabiliteit van de werkgelegenheid in België zeer groot.
Momenteel wordt op dat vlak geen duidelijke tendens waargenomen (zie ook Steunpunt WSE (2015)).
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ruil voor de niet opgenomen vakantie– of rustperiodes of de door hem daaraan bestede
bedragen10.
Een tijdspaarrekening biedt het voordeel dat de werkende zijn beroepsloopbaan beter kan
afstemmen op de wijzigende behoeften van zowel professionele als persoonlijke aard. Die rekening
stuit evenwel op verscheidene moeilijkheden.
De spaarmogelijkheid is ongelijk: aangezien momenteel niet kan worden gespaard met betrekking
tot de bij wet bepaalde rustperiodes (zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse vakantie), wordt vooral
gespaard via overuren. Zoals eerder aangestipt, is de toegang tot overuren echter zeer ongelijk
verdeeld; gezien de functies die ze uitoefenen en de sectoren waarin zij werken, kunnen vrouwen
minder gemakkelijk overuren presteren dan mannen (volgens de EAK had 5,2 % van de vrouwen er
tijdens een referentieweek11 gepresteerd, tegen 8,7 % van de mannen). Hun spaarmogelijkheid
wordt op die manier beknot en de mogelijkheid om te sparen voor later is beperkt.
Aangezien het moeilijk is tijdspaarrekeningen in te voeren die het niveau van de onderneming of
zelfs de sector overschrijden (vanzelfsprekende terughoudendheid van werkgevers om voor
anderen gewerkte uren te compenseren), dreigt het systeem de mobiliteit van de werknemers af te
remmen, of tijdsparen om te vormen tot geldsparen (de werknemer die de onderneming of de
sector verlaat, ontvangt zijn vergoeding en verliest de opgespaarde tijd).
Ook de waarde die moet worden toegekend aan de op verschillende tijdstippen in de loopbaan
gewerkte uren, roept vragen op. Is het mogelijk de werknemer gedurende een lange periode te
garanderen dat hij recht heeft op betaald verlof tegen de voorwaarden die gelden op het ogenblik
dat hij vakantie neemt voor eenzelfde duur als de tijd die hij had opgespaard?

1.3. Aanpassing van de gemiddelde arbeidsduur en vertraging in de reactie van de
werkgelegenheid12
Samenvatting
De reactie van het werkgelegenheidsverloop op de verandering van het bbp kan sneller tot uiting
komen in de gewerkte uren dan in het aantal werkzame personen, doordat de ondernemingen
over bepaalde instrumenten beschikken die hen in staat stellen de werktijden van hun
werknemers te verlengen of te verkorten, of zelfs op te schorten.
Om de werkgelegenheid te handhaven, kunnen, enerzijds, de ondernemingen een daling van de
productiviteit per uur aanvaarden en, anderzijds, de werknemers instemmen met een
vermindering van het aantal gewerkte uren en dus een daling van het inkomen. Dit deed zich voor
tijdens de grote recessie. De vrees van de werkgevers om bij een opleving te kampen met een
tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, was groter dan de vrees voor een tijdelijk
rentabiliteitsverlies als gevolg van een vermindering van de productiviteit per uur.
Het aanleggen van een arbeidsreserve kon aanvankelijk, toen de fundamentals van de
ondernemingen nog solide waren, het verlies aan arbeidskrachten beperken, maar de nieuwe
daling van het bbp in 2012 veroorzaakte in 2013 een scherpere vermindering van de
werkgelegenheid in personen dan in 2009, omdat de aanpassing van het personeelsbestand
onvermijdelijk was geworden.

10 De werknemer kan bij zijn werkgever niet-arbeidstijd ‘kopen’.
11 Ter herinnering: in het onderwijs, waar veel vrouwen werken, zijn de buiten de lesuren gewerkte uren geen overuren

die later kunnen worden opgenomen, omdat ze behoren tot de kerntaken. Deze factor draagt eveneens bij tot het op
basis van de EAK vastgestelde verschil.
12 Deze paragraaf is gebaseerd op een deel van de analyse door De Walque et al. (2015).
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Schommelingen in de vraag hebben doorgaans slechts met enige vertraging invloed op de
werkgelegenheidsgroei. Die reactietermijn is de afgelopen vijftig jaar niet stabiel gebleken; hij was
met name afhankelijk van de omvang, de oorsprong en de verwachte duur van de vertraging,
alsook van het gebruik van flexibiliteitsinstrumenten door de werkgevers.
Drie factoren kunnen tot de verandering van het bbp bijdragen: de wijziging in de werkgelegenheid,
de wijziging in de gemiddelde duur (de gewerkte uren per werkende, dat zijn de effectieve uren
zoals ze in de nationale rekeningen worden geraamd) en de wijziging in de productiviteit per uur
(het bbp per gewerkt uur, of de zichtbare arbeidsproductiviteit). De relatieve bijdrage van deze
factoren is niet stabiel in de tijd.
De vertraging en de duur van de reactie van de werkgelegenheid kunnen worden geïllustreerd door
eerst het niveau te bepalen van het personeelsbestand tijdens de bbp-piek die aan een recessie
voorafgaat en vervolgens na te gaan op welk ogenblik de achteruitgang op gang kwam en hoelang
de dalende beweging aanhoudt.
Tussen 1970 en 2014 werden in België vijf recessieperiodes opgetekend.
Tijdens de eerste oliecrisis in de jaren zeventig reageerde de werkgelegenheid met een vertraging
van drie kwartalen op de achteruitgang van de bedrijvigheid. Zodra de arbeidsmarkt begon te
reageren, ging de werkgelegenheid er gedurende een jaar fors op achteruit waarna de
nettobanenvernietiging aanhield, zij het in een trager tempo.
In de periode 1980-1981, na de tweede oliecrisis, reageerde de werkgelegenheid ogenblikkelijk en
snel. Het banenverlies spreidde zich uit over een periode van meer dan drie jaar.
Bij de volgende, in 1992 begonnen recessie was het nettobanenverlies veel beperkter, met een
onmiddellijke maar relatief trage daling en een opleving in het tiende kwartaal (dus na twee jaar).
Tijdens de recessieperiode van 2001 ging de reële bedrijvigheid er in vrij geringe mate op achteruit.
De nettobanenvernietiging volgde pas met een vertraging van drie kwartalen en ze bleef gematigd
vergeleken met de andere economische crisissen.
Tijdens de grote recessie, ten slotte, volgde de werkgelegenheid de teruglopende bedrijvigheid met
een vertraging van drie kwartalen. De werkgelegenheidsgroei van het ene op het andere kwartaal
werd dus begin 2009 negatief. Ten opzichte van de piek van de bedrijvigheid vóór de recessie viel
het nettobanenverlies veel geringer uit dan tijdens de vorige recessieperiodes, vooral in vergelijking
met de waargenomen daling van de reële bedrijvigheid. Aangezien de financiële crisis werd gevolgd
door de overheidsschuldencrisis in het eurogebied, begon de werkgelegenheid tussen 2012 en
2013 opnieuw af te nemen (tot na de voor deze oefening gehanteerde tijdspanne van
14 kwartalen).
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Grafiek 11 - Reactie van de binnenlandse werkgelegenheid in personen en van het gemiddelde aantal per
werkende gewerkte uren tijdens de periodes van economische recessie
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, indexcijfers, respectievelijk niveau van de
werkgelegenheid en van het aantal gewerkte uren overeenstemmend met de piek van het bbp naar volume
vóór de recessie = 100)

Bronnen: NBB, INR, OESO.

De beoordeling van de situatie en de manoeuvreerruimte waarover de ondernemingen beschikken,
verklaren waarom de reactie van het werkgelegenheidsverloop op de verandering van het bbp
sneller tot uiting komt in het aantal gewerkte uren dan in het aantal werkzame personen. Tijdens
de eerste oliecrisis lag de opgetekende daling van het aantal gewerkte uren in het verlengde van
een beweging die lang vóór 1974 was ingezet en weerspiegelde ze veeleer een neerwaartse
tendens van de gemiddelde arbeidsduur. Tijdens de periode van de tweede olieschok nam het
gemiddelde aantal gewerkte uren samen met de werkgelegenheid af. Vóór die schok trok het
echter licht aan. Begin jaren negentig daalde het aantal uren sterker dan de werkgelegenheid, maar
na zeven kwartalen herstelde het zich. De prioritaire aanwending van de intensieve marge
(gemiddelde arbeidsduur) gold vooral tijdens de recessie van begin jaren 2000 en in 2008-2009. Het
gemiddelde aantal gewerkte uren liep begin jaren 2000 evenwel relatief traag terug, terwijl het
aantal gewerkte uren per werkende sneller werd aangepast toen de grote recessie inzette. De
daling van de arbeidstijd duurde toen vier kwartalen.
Het verschil tussen het verloop van het totale arbeidsvolume en de reële bedrijvigheid stemt
overeen met de automatische aanpassing van de zichtbare arbeidsproductiviteit per uur. Historisch
gezien fungeerde de productiviteit per uur als buffer, zowel tijdens fasen van conjunctuurvertraging
(met een geringere productiviteitsgroei) als tijdens herstelperiodes (met een sterkere groei),
wanneer de ondernemingen voorrang geven aan het herstellen van hun marges. Hoewel de groei
van de arbeidsproductiviteit per uur procyclisch verloopt, bleef hij toch nagenoeg altijd positief tot
het begin van de grote recessie. Zoals kon worden verwacht in het licht van de relatief beperkte
daling van het opgetekende aantal individueel gewerkte uren, had daarentegen de productiviteit
per uur nadien het meest te lijden onder de daling van de bedrijvigheid.
Om de werkgelegenheid te handhaven, kunnen, enerzijds, de ondernemingen een daling van de
productiviteit per uur aanvaarden en, anderzijds, de werknemers instemmen met een vermindering
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van het aantal gewerkte uren en dus een daling van hun inkomen. De afgelopen jaren was de vrees
van de werkgevers om – tegen de achtergrond van mismatches tussen de vraag naar en het aanbod
van arbeidskrachten en van de vergrijzing van de bevolking – bij een opleving af te rekenen te
krijgen met een tekort aan getrainde arbeidskrachten, derhalve groter dan die voor een tijdelijk
rentabiliteitsverlies als gevolg van een vermindering van de arbeidsproductiviteit per uur.
Tijdens de grote recessie kon het verlies aan arbeidskrachten aanvankelijk, toen de fundamentals
van de ondernemingen nog solide waren, worden beperkt door een arbeidsreserve aan te leggen,
maar de nieuwe daling van het bbp in 2012 veroorzaakte in 2013 een scherpere vermindering van
de werkgelegenheid in personen dan in 2009. Dat kwam voornamelijk doordat de mechanismen
inzake labour hoarding hun bufferrol niet meer in dezelfde mate vervulden als in 2008 en 2009. De
lange duur van de crisis en het aarzelende herstel daarna tastte de financiële capaciteit van
sommige ondernemingen aan, wat een aanpassing van hun personeelsbestand onvermijdelijk
maakte. Bovendien werden de voorwaarden voor het beroep op tijdelijke werkloosheid om
economische redenen verstrengd (zie paragraaf 1.4).
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Grafiek 12 - Uitsplitsing van de bbp-groei
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v. het
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: NBB, INR, OESO.
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Er bestaan verschillende flexibele arbeidstijdsregelingen waarmee de werktijd onregelmatig kan
worden gespreid, door deze aan te passen aan de wisselende behoeften van de onderneming.
Zodoende kan de onderneming rekening houden met variabele productiecycli of met een
veranderende vraag van haar cliënteel. De instrumenten waarover de ondernemingen beschikken,
zijn niet allemaal van dezelfde aard en zijn onderworpen aan diverse toepassingsvoorwaarden.
Die flexibiliteitsinstrumenten kunnen worden gebruikt om de werktijd van het reeds bestaande
personeel aan te passen (tijdelijke werkloosheid, het thema van de volgende paragraaf) of om het
arbeidsvolume aan te passen ‘aan de marge’, door bijvoorbeeld uitzendkrachten, studenten of
freelancers in dienst te nemen. Dit soort bijzondere arbeidsovereenkomsten vertegenwoordigt
echter maar een klein deel van de totale gesalarieerde werkgelegenheid in België (respectievelijk
3,7 en 1 % voor de eerste twee types in 2012) en in elk van de gewesten. Op te merken valt dat
uitzendarbeid voor het grootste deel bestaat uit deeltijdse arbeidsstelsels (8 jobs op de 10).
Tabel 8 - Aandeel van bepaalde flexibele arbeidsovereenkomsten in de totale gesalarieerde
werkgelegenheid
(in %)
2003
Brussel
1

Uitzendarbeid
waarvan:
Aandeel
voltijds
waarvan:
Aandeel
deeltijds
Studenten
p.m.: In %
gerechtigden
op tijdelijke
werkloosheid2

2,9

Vlaanderen

Wallonië

3,6

3,0

België
3,3

2012
Brussel
2,3

Vlaanderen

Wallonië

4,5

2,8

16,2

0,5

0,6

0,6

83,8
0,6

België
3,7
16,6

0,7

1,1

4,1

0,9

83,4
1,0

4,2

Bronnen: RVA, ramingen NBB.
1
Personeel in dienst van uitzendbedrijven die behoren tot de NACE-bedrijfstak 78A.
2
Voor alle categorieën van tijdelijke werkloosheid samen.

1.4. De tijdelijke werkloosheid
Samenvatting
Het stelsel van tijdelijke werkloosheid bestaat in België reeds lange tijd en werd het meest
aangewend bij recessies. Het werd meermaals aangepast sinds de instelling ervan in 1935
(waarbij het stelsel onlangs zelfs werd uitgebreid tot de bedienden).
Tijdens de grote recessie vormde het beroep op tijdelijke werkloosheid een van de voornaamste
flexibiliteitsfactoren die voor een relatieve stabiliteit van de werkgelegenheid in België zorgden,
ondanks de forse afname van de bedrijvigheid. Het stelsel had de meeste impact op de arbeiders
in de industrie. De OESO raamde dat in België de vaste werkgelegenheid tussen het begin van de
crisis en het einde van het derde kwartaal van 2009 met 1,3 procentpunt minder is gedaald dan te
verwachten was zonder het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De aanwending van dat
instrument kan wenselijk zijn voor de werkgever, die zijn gekwalificeerde arbeidskrachten aan het
werk houdt, en voor de werknemer, van wie de arbeidsprestaties wel worden geschorst, maar die
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hiervoor een financiële compensatie ontvangt.
Niettemin dienen de grenzen van het stelsel te worden afgebakend. Het risico bestaat immers dat
(dankzij de uitkering voor tijdelijke werkloosheid) niet-levensvatbare banen worden behouden,
zelfs indien de economie weer aantrekt, wat de herschikking van de factoren en het
groeipotentieel afremt. De voorwaarden voor de aanwending van tijdelijke werkloosheid werden
in België recentelijk verstrakt. Naast de aanvullende vergoeding, die sinds 1 januari 2012 aan
arbeiders en bedienden moet worden toegekend, werd vanaf 1 augustus 2013 voor alle sectoren
een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd ten laste van de werkgevers die een overmatig of
oneigenlijk gebruik van het systeem voor arbeiders maken. In 2013 gold die regeling volgens de
RSZ voor respectievelijk 2,8 en 6 % van de werkgevers in de bouwnijverheid en in de andere
bedrijfstakken.

1.4.1.

Regelgevend kader

Een werkgever kan in diverse gevallen een stelsel van tijdelijke werkloosheid invoeren:
·
·
·
·
·
·

overmacht;
sluiting wegens collectieve jaarlijkse vakantie;
ongeval van technische aard;
slechte weersomstandigheden;
economische redenen;
staking of lock-out.

Voor elk van deze redenen gelden specifieke procedures. Aangezien tijdelijke werkloosheid om
economische redenen het vaakst voorkomt en het meest afdoende instrument is om op een daling
van de vraag in te spelen, wordt hierna vooral het beroep daarop nader onderzocht.
Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens een gebrek aan werk kan worden aangegrepen
wanneer de werkgever er om economische redenen tijdelijk niet in slaagt het bestaande
arbeidstempo in zijn onderneming te handhaven. In dat geval blijven de werknemers in dienst,
maar wordt de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst,
waardoor eventuele ontslagen kunnen worden vermeden. Indien het tekort aan werk toe te
schrijven is aan andere factoren (bijvoorbeeld verbouwingswerken, herstelling of onderhoud van
machines), kan de tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk op grond van economische
oorzaken niet worden aangevraagd. Als werknemers voortdurend tijdelijk werkloos worden
gemaakt, kan de RVA bovendien besluiten dat de werkloosheid van structurele aard is en dat
tijdelijke werkloosheid vanaf een bepaalde datum niet meer wordt aanvaard.
In het voorjaar van 2009 nam de toenmalige regering uitzonderlijke en specifieke crisismaatregelen
om de prestaties van werknemers met een bediendenstatuut te kunnen verminderen om ontslagen
zoveel mogelijk te kunnen vermijden. Het betrof onder meer 'de tijdelijke collectieve regeling van
volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst' die in
hoofdzaak vergelijkenis vertoonde met de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders om economische
redenen. Bij de wet van 12 april 2011 werd de maatregel bestendigd en werd vanaf 1 januari 2012
een stelsel van economische werkloosheid voor bedienden ingevoerd13, de zogeheten 'schorsing
van bedienden ingevolge een gebrek aan werk voor ondernemingen in moeilijkheden'.

13 De wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de

crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de
regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Krachtens die wet, wordt vanaf
1 januari 2012 in de wet van 3 juli 1978 een stelsel van economische werkloosheid voor bedienden ingevoerd.
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Om in aanmerking te komen voor die maatregelen, moet de onderneming aan verscheidene
voorwaarden voldoen:
·
·
·

ze moet tot de private sector behoren;
het aanwenden van de maatregel moet voorzien zijn in een sectorale CAO, een ondernemingsCAO of een goedgekeurd ondernemingsplan;
de onderneming verkeert in moeilijkheden als gevolg van een daling met minstens 10 % van de
omzet (volgens de btw-aangifte), de productie of de bestellingen tussen het referentiekwartaal
(voor de kennisgeving van de schorsing) en het overeenkomstige kwartaal van 2008, of indien
het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek van de arbeiders ten minste 10 %
van het totale aantal bij de RSZ aangegeven dagen voor arbeiders en bedienden bedraagt.

Die stelsels bestaan niet meer: sinds de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut die
bij de wet van 26 december 2013 tot stand werd gebracht, is het stelsel van tijdelijke werkloosheid
bij de bedienden, dat nog steeds afwijkt van dat van de arbeiders, opgenomen in de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Tijdelijke werkloosheid bestaat reeds lang in België. Van bij de oprichting, in 1935, van de
Rijksdienst voor Plaatsing en Werkloosheid (de voorloper van de RVA), werd reeds een vorm van
tijdelijke werkloosheid voor arbeiders ingevoerd, evenwel op dat ogenblik zonder enig wettelijk
kader. In 1954 werden de diverse mogelijkheden tot schorsing van een arbeidsovereenkomst
(onder meer werkgebrek om economische redenen, slechte weersomstandigheden of overmacht)
wettelijk bekrachtigd, zonder beperking inzake toegang per bedrijfstak. Er is echter een bijzonder
stelsel voor de bouwnijverheid. In 1999 werden nieuwe regels inzake tijdelijke werkloosheid van
kracht (verplichte kennisgeving aan de RVA, controleprocedures,…); sommige zijn van toepassing
op alle bedrijfstakken, terwijl andere enkel betrekking hebben op de bouwnijverheid. In 2009, 2011
en 2013 werden nog een aantal aanpassingen aangebracht in de regelgeving (bestendiging van de
desbetreffende regeling voor bedienden, hoogte van de vervangingsuitkeringen, ingehouden
bedrijfsvoorheffing, enz.).
De voorwaarden voor de aanwending van de tijdelijke werkloosheid werden recentelijk verstrengd.
Naast de aanvullende vergoeding, die sinds 1 januari 2012 aan arbeiders en bedienden moet
worden toegekend (€ 2 per dag van inactiviteit)14, werd vanaf 1 augustus 2013 voor alle sectoren
een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd ten laste van werkgevers die een overmatig of
oneigenlijk gebruik van het systeem maken voor arbeiders. Er bestaan uitzonderingen voor de
sectoren die zich in een economische risicosituatie bevinden en voor ondernemingen waarvan
erkend wordt dat ze in moeilijkheden verkeren. Die bijdrage gold reeds voordien, maar betrof enkel
de bouwnijverheid (die onderworpen blijft aan een specifieke regelgeving). Het bedrag van de
bijdrage is forfaitair en loopt geleidelijk op, naargelang van het aantal dagen van overschrijding: de
grens is vastgesteld op 110 dagen werkloosheid om economische redenen (in een jaar tijd).
In 2013 werden door de RSZ 347 werkgevers uit de bouwnijverheid opgetekend, die een
responsabiliseringsbijdrage dienden te betalen (van de 12 206 werkgevers die een beroep deden op
tijdelijke werkloosheid om economische redenen) en 1 338 werkgevers in de overige sectoren die
een overmatig gebruik maakten van het stelsel (van in totaal 22 326); dat is respectievelijk 2,8 % en
6 % (een daling ten opzichte van 2012).

14 In tal van sectoren gold voor die datum al een of andere vorm van aanvullende vergoeding.
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Tabel 9 - Aantal werkgevers die een bijdrage dienden te betalen wegens een overmatig gebruik van
tijdelijke werkloosheid
2012

2013

Overmatig gebruik in de bouwnijverheid
p.m. Totaal aantal werkgevers in de bouwnijverheid die een beroep deden
op het stelsel van tijdelijke werkloosheid om economische redenen3

439
12 325

1

347
12 206

2

Overmatig gebruik in de overige sectoren
p.m. Totaal aantal werkgevers uit de overige sectoren die een beroep deden
op tijdelijke werkloosheid om economische redenen3

1 618
24 114

1 338
22 326

Bron: RSZ.
1
Waaronder 414 werkgevers van wie de bijdrage uitsluitend in de bouwnijverheid verschuldigd is en 25 werkgevers
die eveneens actief zijn in de bouwnijverheid, maar van wie de bijdrage verschuldigd is voor de activiteiten die niet
onder de bouwnijverheid vallen.
2
Waaronder 312 werkgevers van wie de bijdrage uitsluitend in de bouwnijverheid verschuldigd is en 35 werkgevers
die eveneens actief zijn in de bouwnijverheid, maar van wie de bijdrage verschuldigd is voor de activiteiten die niet
onder de bouwnijverheid vallen.
3
Werkgevers die voor een of meer werknemers een beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid.

1.4.2.

Verloop van de aanwending van tijdelijke werkloosheid

Het beroep op tijdelijke werkloosheid en de in 2009 genomen crisismaatregelen worden regelmatig
aangevoerd als verklaring voor de relatieve stabiliteit van de werkgelegenheid in België, ondanks de
zware crisis van 2008-2009. Hoewel de tijdelijke werkloosheid vanuit een historisch perspectief op
een zeer hoog niveau stond en in 2009, uitgaande van een zeer laag peil in 2008, een spectaculair
groeitempo vertoonde, dient te worden aangestipt dat het aanwenden van het stelsel van de
tijdelijke werkloosheid tijdens de olieschokken van de jaren zeventig en tachtig pieken bereikte van
gemiddeld respectievelijk 290 000 begunstigden in 1975 en nagenoeg 330 000 in 1981. De
correlatie tussen de schommelingen in de economische bedrijvigheid en de schommelingen van het
beroep op dit flexibiliteitsinstrument komt derhalve duidelijk tot uiting.
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Grafiek 13 - Historisch verloop van de tijdelijke werkloosheid
(gemiddeld niveau op jaarbasis, voor alle categorieën samen, fysieke eenheden, arbeiders en bedienden)

Bronnen: INR, RVA, OESO.

In vergelijking daarmee hadden de tijdens de grote recessie genomen additionele maatregelen (de
zogeheten 'crisismaatregelen') maar een relatief beperkt succes. Op het hoogtepunt van de
recessie in 2010 betrof het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden slechts
8 000 personen. Sinds de invoering ervan heeft het – sindsdien bestendigde – stelsel gemiddeld
betrekking op slechts 2,3 % van het geheel van de tijdelijke werkloosheid. Bij het crisistijdskrediet,
dat een werkgever van wie werd erkend dat hij in moeilijkheden verkeerde, individueel aan zijn
voltijdwerkers kon voorstellen in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met de
helft of een vijfde, waren uiteindelijk minder dan 3 000 personen betrokken.
De vraag rijst echter of het beroep op tijdelijke werkloosheid door de Belgische ondernemingen van
structurele aard blijkt, wat indruist tegen de geest van het stelsel. Tussen de jaren 1970 en 2014
bedroeg het aantal begunstigden (voor alle categorieën samen) nooit minder dan 100 000.
Het beroep op tijdelijke werkloosheid om economische redenen vertoont aanzienlijke verschilllen
naar bedrijfstak. Tijdens de periode 2000-2013 was de industrie goed voor gemiddeld ruim de helft
van de gevallen van economische werkloosheid voor arbeiders (52 %), met een belangrijk aandeel
van de deelsector ‘vervaardiging van machines’. In 2009 behoorden zes op de tien begunstigden tot
de industrie. De tertiaire sector, bijvoorbeeld de horeca, de diensten aan ondernemingen of nog
vervoer en communicatie, tekende samen voor bijna een vierde van de tijdelijke werkloosheid over
een periode van tien jaar. Sommige van die oorspronkelijk in industriële ondernemingen verrichte
diensten konden worden uitbesteed, wat het grotere gewicht van de diensten in de tijdelijke
werkloosheid 'ten nadele' van de industrie zou kunnen verklaren, alsook uiteraard de uitbreiding
van het stelsel tot de bedienden. De niet-marktdiensten vertegenwoordigen een miniem aandeel,
onder meer door de aard van hun activiteit (waardoor ze minder in staat zijn aan de
aanwendingsvoorwaarden te voldoen).
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Grafiek 14 - Tijdelijke werkloosheid om economische redenen naar bedrijfstak1

Bron: RVA.
1
De uitsplitsing waarbij de bedrijfstak en de reden worden gekruist, is pas vanaf 2000 beschikbaar. De restcatgorie
‘Overige’ omvat de activiteiten die volgens de RVA slecht omschreven zijn.

1.4.3.

Europese vergelijking

De landen met stelsels van verkorte werktijden of gedeeltelijke werkloosheid, of die welke
soortgelijke regelingen als reactie op de crisis hebben aangenomen, lieten tijdens de grote recessie
een spectaculaire toename van de deelneming aan die regelingen optekenen. In de EU was de
deelneming het grootst in Duitsland, België, Italië en Luxemburg, namelijk van ruim 3 % tot
ongeveer 6 % van alle werknemers. Behalve in België kwam het vóór het begin van de crisis maar
zelden voor dat werknemers regelingen van gedeeltelijke werkloosheid genoten.
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Grafiek 15 - Gemiddeld aantal werknemers op jaarbasis die deelnemen aan regelingen van tijdelijke
werkloosheid in procenten van het totale aantal werknemers in bepaalde EU-landen

Bron: OESO (Werkgelegenheidsvooruitzichten 2010).

De OESO (2010) heeft aangetoond dat de reactie van de werkgelegenheid op de daling van de
bedrijvigheid het minst intens was in de landen die aan het begin van de recessie van 2008-2009 al
over een stelsel van tijdelijke werkloosheid beschikten, terwijl de reactie van het gemiddelde aantal
gewerkte uren er het sterkst was. Dat zou kunnen wijzen op moeilijkheden om dat soort
instrumenten snel na het uitbreken van een recessie in te voeren. De OESO schatte dat de daling
van de vaste werkgelegenheid15 in België tussen het begin van de crisis en het einde van het derde
kwartaal van 2009 1,3 procentpunt minder bedroeg dan wat ze zou hebben bedragen zonder
stelsel van tijdelijke werkloosheid; hierdoor neemt ons land de eerste plaats in van de voor de
vergelijking beschikbare Europese landen. Die relatieve winst zou neerkomen op 0,75 procentpunt
in Duitsland (min of meer zoals in Finland). In absolute cijfers was de impact op de werkgelegenheid
het meest uitgesproken in Duitsland (gelet op de relatieve omvang van het land); de tijdelijke
werkloosheid zou er het verlies aan vaste banen met ruim 200 000 eenheden hebben gedrukt,
tegen 43 000 in België16. Pro memorie: in ons land daalde de gesalarieerde werkgelegenheid tussen
het derde kwartaal van 2008 en het derde kwartaal van 2009 scherp met 31 000 personen (dat
is -0,8 %).

15 Ondanks het grotere risico om hun werk te verliezen in een periode van recessie, nemen de tijdelijke werknemers in

zeer geringe mate deel aan regelingen van gedeeltelijke werkloosheid.

16 Een vereenvoudigde raming, waarbij de stijging van het aantal tijdelijk werklozen vanaf de periode vóór de crisis tot

2009 in aanmerking wordt genomen en wordt gerelateerd aan het gemiddelde aantal voor de crisis gewerkte uren,
wijst op eenzelfde orde van grootte inzake 'behouden' banen (nagenoeg 47 000 banen).
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Grafiek 16 - Impact van de stelsels van tijdelijke werkloosheid op de vaste werkgelegenheid,
verhoudingsgewijs en in absolute cijfers, tussen het begin van de crisis en het derde kwartaal van 2009, in
bepaalde EU-landen

Bron: OESO (Werkgelegenheidsvooruitzichten 2010).

Naast gedeeltelijke werkloosheid, hebben nog andere institutionele regelingen bijgedragen aan de
flexibiliteit van de gemiddelde arbeidstijd, die tijdens de recessie van 2008-2009 in tal van landen
werd opgetekend (Duitsland en Oostenrijk – in grotere mate dan in België -, Frankrijk, Finland,…).
Uit een studie van het Bundesagentur für Arbeit (IAB, 2009) bleek dat in Duitsland slechts 20 % van
de totale vermindering van de gemiddelde arbeidsduur tijdens de crisis toe te schrijven was aan de
Kurzarbeit, de Duitse regeling voor gedeeltelijke werkloosheidsuitkeringen, terwijl ongeveer 40 %
van de arbeidsduurverminderingen tot stand kwam op initiatief van de werkgever, 20 % het gevolg
was van de beperking van de overuren en 20 % resulteerde uit de annualisering van de arbeidsduur
(gebruik van individuele arbeidstijdrekeningen).
Hoewel het wenselijk kan zijn het aanwenden van instrumenten inzake arbeidsduurvermindering in
tijden van recessie aan te moedigen, dienen de grenzen ervan te worden afgebakend.
Meevallereffecten dreigen het stelsel immers te schaden (wegens de betaling van uitkeringen voor
tijdelijke werkloosheid door de overheid): ze doen zich voor wanneer 'subsidies' worden toegekend
voor banen die de werkgever hoe dan ook zou hebben aangehouden, zelfs zonder subsidie. Andere
effecten treden op wanneer banen worden behouden die zonder de uitkering niet levensvatbaar
zouden zijn, zelfs bij een aantrekkende economie. In België werd door de RVA in 2009 daartoe in
totaal ruim € 1 miljard in 2009 (lopende prijzen) uitgegeven. In 2014 was dat nog maar
€ 580 miljoen.
De werknemers dreigen vast te komen zitten in laagproductieve banen en het stelsel kan de
mobiliteit van arbeidskrachten en de werkgelegenheidscreatie in de weg staan (OESO, 2010),
temeer daar in België eerder een structureel beroep op tijdelijke werkloosheid wordt opgetekend.
Het bedenken van de criteria om voor de regelingen in aanmerking te komen en van de ermee
gepaard gaande verplichtingen alsook de gulheid van het stelsel kunnen de aanwending
rechtstreeks of onrechtstreeks beperken. Daarom is in België de toegang tot het stelsel van
tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden onderhevig aan een aantal voorwaarden
betreffende onder meer de beweegredenen, de maximumduur en de verplichting van de
werkgever om de betrokken werknemers een toeslag bovenop de uitkeringen voor tijdelijke
werkloosheid te betalen.
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2. EXTERNE KWANTITATIEVE AANPASSING
Met externe aanpassing van het arbeidsvolume worden de creatie en de vernietiging van banen
door de ondernemingen bedoeld. Het saldo van die bewegingen stemt overeen met de netto
werkgelegenheidsstromen. Uit grafiek 12, waarin het verloop van de economische groei en dat van
de werkgelegenheid worden vergeleken over een lange periode, bleek dat er tussen beide een
positieve correlatie bestaat. De pieken en dalen van de conjunctuurcyclus vallen echter niet samen
met die van de werkgelegenheidsgroei. De werkgelegenheid wordt maar met een zekere vertraging
beïnvloed door de schommelingen van de vraag.
Daarnaast zijn het doorgaans de werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die in eerste
instantie worden getroffen door de schommelingen van de bedrijvigheid: ze kunnen snel in dienst
worden genomen en bovenal werken ze voor een welbepaalde duur of taak. Zo wordt hun
overeenkomst bij bijvoorbeeld een vertraging van de vraag eenvoudigweg niet verlengd. Er is dan
sprake van een externe aanpassing ‘aan de marge’.

2.1. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten
Samenvatting
Bepaalde vormen van arbeidsovereenkomsten worden vroeger dan andere beïnvloed door een
versteviging of een vertraging van de economische bedrijvigheid, omdat ze flexibel aan te wenden
zijn (inspelen op specifieke behoeften).
De tijdelijke arbeidsovereenkomsten omvatten de overeenkomsten voor bepaalde duur, de
uitzendcontracten, de vervangingsovereenkomsten, de overeenkomsten voor de uitvoering van
een duidelijk omschreven werk en de studentenjobs. Volgens de resultaten van de EAK
schommelde het aandeel van de werknemers met een tijdelijke overeenkomst in procenten van
het totale aantal werknemers de afgelopen drie decennia tussen 5 en 10 %. De werkgevers doen
het vaakst een beroep op overeenkomsten van een jaar of minder: het relatieve aandeel hiervan
is sinds het begin van de jaren negentig regelmatig gestegen, namelijk van 51 % tot 82 % in 2013.
Het aandeel van de tijdelijke werkgelegenheid is veel hoger bij de jongeren: in 2013 werd bijna
een derde van hen in dienst genomen met een dergelijke overeenkomst (inclusief de
studentenjobs en de uitzendarbeid). Van de werknemers van 50 tot 64 jaar heeft daarentegen
slechts ongeveer 3 % een tijdelijke baan. Het voorkomen van de tijdelijke overeenkomsten
varieert ook aanzienlijk tussen de bedrijfstakken.
De tijdelijke arbeidsovereenkomst biedt de werkgever verscheidene voordelen (verstrijkt
automatisch op de geplande datum, middel om een werknemer te testen, enz.). De werkgever die
onderworpen is aan de regelgeving betreffende de overeenkomsten voor bepaalde duur, kan
echter op moeilijkheden stuiten bij een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor
de werknemer heeft de tijdelijke overeenkomst nadelen met betrekking tot de instabiliteit van zijn
beroepssituatie, hoewel de omvang van die nadelen onder meer afhangt van de kenmerken van
de werknemer (bijvoorbeeld zijn leeftijd). Naargelang van de duur van zijn loopbaan kan het voor
de werknemer enig voordeel afwerpen verschillende ervaringen te kunnen cumuleren.
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2.1.1.

Regelgevend kader

In België omvatten de tijdelijke arbeidsovereenkomsten de overeenkomsten voor bepaalde duur,
de uitzendcontracten, de vervangingsovereenkomsten, de overeenkomsten voor de uitvoering van
een duidelijk omschreven werk en de studentenjobs. De grondslag ervan is de wet van 3 juli 1978
die de arbeidsovereenkomsten regelt (met tal van amendementen sindsdien).
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur is een arbeidsovereenkomst die een vermelding
bevat van een bepaalde dag of tijdsduur of van een gebeurtenis die zich moet voordoen op een
door de partijen gekende datum, waarna de partijen van hun wederzijdse verbintenissen zijn
ontslagen.
In de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk wordt niet de duur van het werk
omschreven, maar wel het exact uit te voeren werk. De werknemer moet, nog vóór de
indiensttreding, over een nauwkeurige omschrijving van het overeengekomen werk beschikken
(zodat hij de omvang van het gevraagde werk en de tijd die nodig is voor de voltooiing ervan,
precies kan inschatten). Volgens de sociale balansen vertegenwoordigt dat type van contract een
miniem aandeel van de gesalarieerde werkgelegenheid (0,1 % in 2012).
Wanneer de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor de
uitvoering van een duidelijk omschreven werk sluiten, zonder dat er tussen die overeenkomsten
een aan de werknemer toe te schrijven onderbreking is geweest, worden ze geacht een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te hebben gesloten.
Dat geldt niet indien de werkgever aantoont dat die arbeidsovereenkomsten worden
gerechtvaardigd door hetzij de aard zelf van het werk (bv.: seizoenarbeid) hetzij andere gegronde
redenen (bijvoorbeeld: gesubsidieerde overeenkomsten gesloten in het kader van
wetenschappelijk onderzoek, amusement, ...). Bovendien bestaan er ook twee mogelijkheden om
op een wettelijke manier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur te sluiten:
·

·

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een duur van ten hoogste twee jaar (de
werkgever en de werknemer kunnen maximaal vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde duur sluiten, voor zover ze elk niet minder dan drie maanden duren en de totale
duur van die overeenkomsten niet meer dan twee jaar bedraagt);
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een duur van ten hoogste drie jaar (na een
voorafgaande toestemming door de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten mogen
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden gesloten, met telkens
een minimumduur van zes maanden, op voorwaarde dat de totale duur van die
overeenkomsten niet meer dan drie jaar bedraagt)

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor de uitvoering van een duidelijk omschreven
werk verstrijkt automatisch op de vastgestelde termijn of bij de voltooiing van het
overeengekomen werk. Er is geen waarschuwing of opzegging vereist. Ingeval de partijen na afloop
van de termijn of na de voltooiing van het overeengekomen werk de uitvoering van de
overeenkomst voortzetten, zal deze in principe onderworpen zijn aan dezelfde regels als de
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur.
Voor de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor de
uitvoering van een duidelijk omschreven werk verschilt de regelgeving naargelang de overeenkomst
vóór of na 1 januari 2014 werd gesloten17. Indien een dergelijke overeenkomst vanaf 1 januari 2014
werd beëindigd, kunnen twee periodes worden onderscheiden:

17 Bij de wet van 26 december 2013 werden in het arbeidsrecht belangrijke wijzigingen aangebracht.
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·
·

de eerste periode van de overeenkomst stemt overeen met de eerste helft ervan, die beperkt
is tot zes maanden: iedere partij kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen vóór de termijn en
zonder dringende reden, door een opzeggingstermijn ter kennis te brengen;
de tweede periode van de overeenkomst stemt overeen met de de nog uit te voeren tweede
helft van de overeenkomst, tot de oorspronkelijk door de partijen vastgestelde termijn: de
overeenkomst kan niet meer worden beëindigd vóór de termijn en zonder dringende reden via
een opzeggingstermijn. De partij die op dat ogenblik de overeenkomst verbreekt, moet
niettemin aan de andere partij een vergoeding betalen.

Ten slotte zijn ook bijzondere verbrekingsregels van toepassing bij ziekte of ongeval.
Een vervangingsovereenkomst is een arbeidsovereenkomst die kan worden gesloten voor de
vervanging van een permanente werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is om een
andere reden dan tijdelijke werkloosheid (bijvoorbeeld de vervanging van een zieke werknemer).
De uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de vervangen werknemer moet volledig geschorst
zijn (wat betekent dat de vervangen werknemer geen enkele arbeidsprestatie meer levert). Volgens
de sociale balansen vertegenwoordigt dat type contracten zowat 1 % van de werkgelegenheid (een
verhouding die in tien jaar amper is veranderd).

2.1.2.

Beroep op tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Op basis van de resultaten van de EAK schommelde het aandeel van de werknemers met een
tijdelijke arbeidsovereenkomst in procenten van het totale aantal werknemers tijdens de afgelopen
drie decennia tussen de 5 en 10 %. In 1999 werd een piek van 10,2 % bereikt, maar dat was een jaar
met een breuk (waarin België overschakelde op doorlopende driemaandelijkse enquêtes) zodat een
methodologische invloed niet uitgesloten is. Op grond van die indicator bleek er nauwelijks impact
van de conjunctuur op het gebruik van dat soort overeenkomsten te zijn en is er sinds 2000 geen
sprake van een duidelijk opwaartse of neerwaartse tendens.
Grafiek 17 - Aandeel van tijdelijke contracten in de totale gesalarieerde werkgelegenheid
(in %)

Bron: EC (EAK).

Het valt niet uit te sluiten dat de afschaffing van de proefperiode als gevolg van de harmonisering
van het arbeiders- en bediendenstatuut in 2014 leidt tot een stijging van het beroep op dergelijke
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contracten, als vervanging voor die periode, in afwachting van een contract voor onbepaalde duur.
De laatste cijfers van de EAK maken gewag van een stijging van het aandeel van de tijdelijke
overeenkomsten, van 8,1 % in 2013 tot 8,6 % in 2014. Die ontwikkeling zou evenwel nog moeten
worden bevestigd door een administratieve bron.
Hoewel de gegevens van de sociale balansen niet exhaustief zijn18, maken ze het mogelijk de
geregistreerde tijdelijke contracten uit te splitsen naar type. Contracten voor bepaalde duur maken
het leeuwendeel uit van de tijdelijke overeenkomsten.
De frequentie van de tijdelijke contracten varieert aanzienlijk tussen de bedrijfstakken. Ze ligt
ongeveer dubbel zo hoog als gemiddeld in een aantal bedrijfstakken die worden gekenmerkt door
onregelmatige werkdruk: dat is het geval in de horeca (bijvoorbeeld seizoengebonden pieken), het
onderwijs (bijvoorbeeld vervangingen) of de bedrijfstak 'Kunst, amusement en recreatie'
(afhankelijk van niet-recurrente voorstellingen). Tijdelijke overeenkomsten zijn relatief zeldzaam in
de bouwnijverheid of de industrie, waar een grote meerderheid van de werknemers met een
overeenkomst voor onbepaalde duur werkt.
Grafiek 18 - Aandeel van tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de totale gesalarieerde werkgelegenheid
naar bedrijfstak1
(in %, in 2013)

Bron: EC (EAK).
1
De niet-representatieve gegevens van de bedrijfstak 'landbouw, bosbouw en visserij' zijn niet weergegeven.

Het is mogelijk om de tijdelijke arbeidsovereenkomsten in te delen volgens hun duur. Werkgevers
doen het vaakst een beroep op contracten van hoogstens een jaar (meestal zeven tot twaalf
maanden), maar interessant is dat het aandeel van die overeenkomsten sedert het begin van de
jaren negentig regelmatig is toegenomen, van 51 % tot 82 % in 2013. Het aandeel van de
overeenkomsten van zeer korte duur (minder dan een maand) is tijdens deze periode zelfs meer
dan verdubbeld. Omgekeerd is het aandeel van de tijdelijke contracten van meer dan twee jaar
over dezelfde periode teruggelopen van 42 tot 11 %.

18 Ze gelden echter maar in een bepaald aantal ondernemingen uit de private sector.
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Dat type van overeenkomst (dat in de EAK niet alleen de overeenkomsten voor bepaalde duur maar
ook de studentenjobs en de uitzendcontracten omvat) komt veel vaker voor bij jongeren. In 2013
gold het voor bijna een derde van hen. Van de werknemers van 50 tot 64 jaar heeft slechts
ongeveer 3 % een tijdelijke baan.
Grafiek 19 - Indeling van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar duur
(in % van de werknemers met een tijdelijke overeenkomst)

Bron: EC (EAK).

De soepele aanwending van de overeenkomst voor bepaalde duur vormt een onmiskenbaar
voordeel voor de werkgever, mits de overeenkomst verstrijkt op de bij de ondertekening van de
overeenkomst bepaalde einddatum (bij een eenzijdige beëindiging moet een vergoeding worden
betaald). Aspecten als de noodzakelijke opleiding (tijdverlies) of de samenhang (het is moeilijker
een teamgeest te creëren in een onderneming met een hoge turn-over) mogen echter niet over het
hoofd worden gezien. Een overeenkomst voor bepaalde duur kan worden omgezet in een
overeenkomst voor onbepaalde duur en dit des te vlotter omdat de werknemer gedurende een
bepaalde tijd kon worden ‘getest’.
Voor de werknemer dreigen de nadelen van de overeenkomst voor bepaalde duur (en van de
tijdelijke overeenkomst in het algemeen) de bovenhand te krijgen op de voordelen: hij kan moeilijk
progressie maken in zijn loopbaan, en die professionele onzekerheid kan worden aangevuld met
een financiële onbestendigheid (veranderingen in inkomen tussen de periodes van activiteit en
inactiviteit, problemen om een woning te vinden, een krediet aan te vragen, enz.). Het belang van
die aspecten hangt onder meer af van de leeftijd van de werknemer (die flexibiliteit kan een
voordeel zijn voor de jongeren) en meer in het algemeen van zijn sociaaleconomische positie
(student, gezinshoofd, enz.). Een van de voordelen die kan worden aangehaald is de
verscheidenheid aan ervaringen die iemand opdoet door vaker van werkgever te veranderen.
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2.2. Uitzendarbeid
Samenvatting
Uitzendarbeid heeft steeds meer aan belang gewonnen als instrument waarmee het
personeelsbestand kan worden aangepast om in te spelen op de schommelingen van de vraag.
Die arbeidsvorm reageert bijna onmiddellijk op de fluctuaties van de economische bedrijvigheid.
De regelgeving betreffende uitzendarbeid is sinds de jaren vijftig aanzienlijk veranderd, onder
meer inzake de redenen voor de aanwending ervan, en de uitzendbedrijven hebben aanverwante
activiteiten ontwikkeld die met name betrekking hebben op de indienstneming en de plaatsing
van personeel. Uitzendarbeid is ook nog onderhevig aan verscheidene welomlijnde beperkingen.
In dat opzicht onderscheidt België zich van sommige andere Europese landen, hoewel ze
onderworpen zijn aan de gemeenschappelijke Europese richtlijn betreffende de uitzendarbeid van
2008.
In 2013 waren er volgens Federgon meer dan 340 000 uitzendkrachten (ongerekend studenten).
De penetratiegraad, die overeenstemt met hun verhouding ten opzichte van het totale aantal
gesalarieerde werkenden, werd op 2,2 % geraamd, terwijl hij in het begin van de jaren negentig
ongeveer 1 % van de gesalarieerde werkgelegenheid beliep. Vanuit een Europees perspectief
beschouwd, neemt België veeleer een tussenpositie in.
Uitzendarbeid kan worden beschouwd als een flexibiliteitsinstrument voor de werkgever, maar er
zijn verscheidene redenen waarom ook de uitzendkracht zelf (die tijdens de duur van zijn
opdracht op dezelfde manier moet worden behandeld als het personeel van de onderneming
waar hij wordt ingezet) eventueel voor een soortgelijke arbeidsovereenkomst kiest. Uit een
enquête van Idea Consult (2014) blijkt dat uitzendkrachten doorgaans tevreden zijn over hun
baan. In bijna de helft van de gevallen is de belangrijkste reden om als uitzendkracht te gaan
werken, echter de hoop een vaste baan te vinden; voor bijna 29 % van de ondervraagden is de
bijverdienste het belangrijkst en 15 % van de respondenten hecht vooral belang aan het
verwerven van nuttige ervaring.
Uitzendarbeid is een vorm van tijdelijke arbeidsovereenkomst. Uitzendarbeid vertoont achter
verscheidene bijzondere kenmerken, die we in deze paragraaf toelichten.
Uitzendarbeid is belangrijker geworden als instrument voor de aanpassing van het
personeelsbestand aan de schommelingen van de vraag. Tijdens de crisis van 2008-2009 heeft de
uitzendsector op dit vlak een veel grotere rol gespeeld dan tijdens de recessie van 2001. Twee
factoren kunnen die ontwikkeling verklaren. Ten eerste onderscheidt de recente crisis zich van de
voorgaande door de snelheid en de kracht waarmee de industriële bedrijfstakken werden
getroffen, en de industrie is traditioneel een grote gebruiker van uitzendkrachten. Een tweede,
meer structurele verklaring, is het toenemende aandeel van uitzendarbeid in de werkgelegenheid
in België, wat grotere aanpassingsmogelijkheden biedt. Volgens Belgisch onderzoek (Geurts, 2012)
op basis van de DynaM-statistieken19, zou een aanzienlijk deel van de vermindering van het totale
arbeidsvolume in België (42 %) in 2009 het resultaat zijn geweest van het niet-verlengen van
uitzendcontracten.

19 DynaM is een gemeenschappelijk wetenschappelijk project van de RSZ en het HIVA (KU Leuven) dat de bewegingen

op de arbeidsmarkt in kaart brengt (zoals de creatie en de vernietiging van banen).
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2.2.1.

Regelgevend kader

2.2.1.1. Historisch overzicht en beperkingen
Uitzendarbeid verschilt van tijdelijke arbeid door de relatie tussen de werknemer en de werkgever
die van zijn diensten gebruik maakt. Bij tijdelijk werk verleent de werknemer voor een bepaalde
periode zijn diensten aan een werkgever. Bij uitzendarbeid is een derde partij betrokken bij de
arbeidsrelatie: het uitzendbureau. Dit stelt werknemers ter beschikking van een derde (de
gebruiker) en draagt hem het gezag over, maar het uitzendbedrijf blijft de werkgever.
In België ontstond de uitzendarbeid in de jaren vijftig. Er moest dringend worden gezorgd voor de
vervanging van afwezige werknemers. Destijds bestond er nog vrijwel geen regelgeving. De meeste
uitzendkrachten waren zelfstandigen. Uitzendkrachten werden pas aan het begin van de jaren
zeventig in de sociale zekerheid opgenomen. In de loop van datzelfde decennium kwam de
regelgeving betreffende uitzendarbeid tot stand. De wet van 28 juni 1976 houdende regeling van
de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers had een
voorlopig karakter. In aansluiting daarop werd de in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gesloten CAO
nr. 36 van 27 november 1981 van toepassing, in afwachting van de inwerkingtreding van de
definitieve wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers. Deze wet is nog altijd van toepassing op uitzendarbeid,
hoewel er naderhand tal van aanpassingen in werden aangebracht om de voorwaarden ervan te
versoepelen.
Voor uitzendarbeid geldt een specifieke regelgeving en uitzendbedrijven moeten een speciale
erkenning krijgen20.
De inschrijving in een uitzendbureau en de bemiddelingsdiensten zijn gratis voor de kandidaatuitzendkrachten. Het uitzendbureau ontvangt geen commissie op de bezoldigingen betaald aan zijn
uitzendkrachten. De vergoeding van de bemiddelingsdiensten verloopt via commerciële
dienstverleningscontracten tussen het bureau en de ondernemingen waarin de uitzendkrachten
aan de slag gaan.
Uitzendarbeid is alleen toegestaan in vier bijzondere gevallen:
·
·
·
·

ter vervanging van een vaste werknemer;
om een tijdelijke vermeerdering van het werkvolume op te vangen;
om de uitvoering van uitzonderlijk werk mogelijk te maken;
als de uitzendkracht ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld met het oog op een vaste
indienstneming (het 'instroommotief', dat van toepassing is sedert 1 september 2013).

De toegestane arbeidsduur en de geldende procedure verschillen van geval tot geval en naargelang
in de onderneming al dan niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is.
Uitzendarbeid blijft daarentegen verboden in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst wegens tijdelijke werkloosheid of als een
sectorale CAO beperkingen of specifieke bepalingen bevat).
In de praktijk zijn er nog veel sectoren waarin de uitzendarbeid bij koninklijk besluit of bij CAO21
wordt beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de overheidssector, waarin uitzendarbeid alleen
is toegestaan ter vervanging van contractuele werknemers. Uitzendarbeid is eveneens verboden
voor de arbeiders in de verhuisbedrijven, de meubelopslagplaatsen en aanverwante activiteiten.
Evenzo mogen de ondernemingen die onder het paritair comité van de bouwnijverheid vallen,
20 In elk van de drie gewesten bestaat een erkenningscommissie. Een bedrijf dat op het hele Belgische grondgebied

actief wil zijn, moet een erkenning krijgen van elke commissie.

21 De beperkingen zijn vaak veel genuanceerder dan een verbod of een beperking met een algemene draagwijdte.
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enkel gebruikmaken van uitzendkrachten om een werknemer te vervangen die arbeidsongeschikt is
of bij een tijdelijke vermeerdering van het werk. De werkgevers die ressorteren onder het paritair
comité van de binnenscheepvaart, mogen op hun vaartuigen geen uitzendkrachten in dienst
nemen.
Naast de invoering van het instroommotief in 2013, onderging het regelgevend kader van
uitzendarbeid ook een aantal andere wijzigingen. Er werden overeenkomsten gesloten over
opeenvolgende dagcontracten: die zijn toegestaan, maar de gebruiker moet aantonen dat hij die
flexibiliteit nodig heeft. Over het algemeen zijn de informatie- en raadplegingsverplichtingen
uitgebreid voor de cliënten, en in een aantal gevallen voor de uitzendbedrijven.
De uitzendbedrijven zijn verenigd in Federgon, de 'federatie van HR-dienstverleners', die ook
verschillende andere bedrijfstakken vertegenwoordigt die actief zijn op het vlak van
arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening.
In totaal telde de sector in 2013 173 erkende ondernemingen in een van de Belgische gewesten.
Hoewel de grootte van deze ondernemingen uiteenloopt, beschikken vele ervan over een groot
aantal kantoren, verspreid over het land. Al met al waren op het Belgisch grondgebied
1 144 kantoren actief, goed voor 6 485 vaste werknemers.
Het uitzendcontract tussen de werknemer en het uitzendbedrijf – dat bij elke opdracht moet
worden verlengd en uiterlijk twee dagen na het begin van de opdracht dient te worden
ondertekend – moet onder meer de reden voor de indienstneming van een uitzendkracht, de duur
van de opdracht en het loon van de werknemer vermelden. Krachtens het principe van gelijke
behandeling van rechtstreeks aangeworven werknemers en uitzendkrachten, mag het loon van
deze laatsten niet lager zijn dan wat een vaste werknemer met dezelfde leeftijd en ervaring in
dezelfde functie zou ontvangen22. De gebruiker moet de dienst van het uitzendbedrijf echter
vergoeden. Het facturatietarief bij uitzendwerk wordt berekend door het bruto-uurloon van de
uitzendkracht te vermenigvuldigen met een coëfficiënt. De coëfficiënten variëren naargelang van
de gevraagde profielen.
Voorts hebben uitzendkrachten recht op alle wettelijke sociale voordelen, alsook op een reeks
specifieke voordelen die zijn opgenomen in de sectorale CAO’s. Zo ontvangen ze maaltijdcheques
aan dezelfde voorwaarden als de andere werknemers van het bedrijf waarin ze werken (indien die
laatsten er krijgen). Ze hebben recht op betaalde feestdagen tegen dezelfde voorwaarden als de
andere werknemers. Voorts tellen de als uitzendkracht gewerkte dagen evenzeer voor de
berekening van het pensioen.
Tot slot is de gebruiker, ook al is hij niet de werkgever van de uitzendkracht, verantwoordelijk voor
de naleving van de wettelijke bepalingen inzake de arbeidsorganisatie (duur en controle van de
werktijden, feestdagen, nacht- of zondagwerk) en arbeidsbescherming.
2.2.1.2. Aanverwante activiteiten
Steunend op hun bekwaamheid inzake humanresourcesmanagement waarover ze reeds
beschikten, hebben de uitzendbedrijven geleidelijk hun waaier aan activiteiten uitgebreid. De
arbeidsbemiddelingsdiensten (op verzoek van de kandidaat-werknemers) en de wervings- en
selectiebureaus (op verzoek van de ondernemingen) staan zeer dicht bij hun basisactiviteit. Ze
wijken daarvan echter af in die zin dat de aldus geplaatste werknemers over een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een tijdelijke overeenkomst beschikken, wat geen
uitzendcontract is. Zo werden in 2013 door de leden van de commissie ‘Recruitment, Search and
22 Voor de berekening van de anciënniteit wordt rekening gehouden met de periodes van activiteit bij het

uitzendbureau, voor zover ze enkel werden onderbroken door periodes van schorsing van de overeenkomst waarin
de uitzendkracht onderworpen bleef aan de sociale zekerheid, zonder daarom bij een andere werkgever te hebben
gewerkt, of door periodes van inactiviteit van een week of minder.
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Selection’ van Federgon 8 945 personen aan een betrekking geholpen. Bovendien profileerden
sommige uitzendbedrijven zich ook in meer specifieke niches, zoals de indienstneming van
leidinggevend personeel (interim management) en projectbeheer (projectsourcing). De
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tijdens het afgelopen decennium, met het openstellen van de
arbeidsbemiddelingsdiensten ten behoeve van werkzoekenden voor particuliere dienstverleners
(invoeginterim), de regelgeving inzake outplacement en de invoering van het stelsel van
dienstencheques hebben die bedrijven trouwens in staat gesteld hun activiteiten te diversifiëren.
Tal van hen zijn actief in verscheidene activiteitsdomeinen, meestal in het kader van afzonderlijke
juridische entiteiten binnen een groep ondernemingen.
2.2.1.3. Europese context
De regelgeving betreffende uitzendarbeid verschilt van land tot land (Voss et al., 2013) hoewel ze
omkaderd is door de Europese richtlijn betreffende de uitzendarbeid van 2008 (2008/104/EG)23. In
België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland werd het
regelgevend kader al enkele decennia geleden ingevoerd (in de jaren zestig of zeventig), terwijl het
veel recenter is in andere lidstaten, vooral in de nieuwe. Evenzo verschillen de beperkingen op het
gebruik ervan (bedrijfstakken en duur) van het ene land tot het andere. In Denemarken, Finland en
Nederland, bijvoorbeeld, bestaan er geen beperkingen op de toegang volgens de bedrijfstak of
sector. In Frankrijk is het verboden uitzendkrachten in te zetten om stakers en onlangs ontslagen
werknemers te vervangen of om gevaarlijke beroepen uit te oefenen. In Duitsland gelden er
beperkingen in de bouwnijverheid. In België is de uitzendarbeid, afgezien van de beperkingen op de
aanwending ervan in de overheidssector (die ook, zij het in mindere mate, van toepassing zijn in
Oostenrijk), in verscheidene gevallen verboden (zie onderstaande tabel).

23 Deze definieert een algemeen kader dat van toepassing is op de arbeidsomstandigheden van de uitzendkrachten in

de EU – en dat hen een effectieve minimale bescherming wil bieden en van de uitzendsector een flexibele keuze voor
werkgevers en werknemers wil maken – maar een aantal principes kunnen nog blijven variëren van het ene land tot
het andere, zoals die inzake de beperkingen op het gebruik van uitzendarbeid.
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Tabel 10 - Europese vergelijking van de beperkingen op het gebruik van uitzendarbeid naar activiteit
Beperkingen
België

-

Duitsland
Nederland
Frankrijk
Denemarken
Finland
Zweden
Verenigd
Koninkrijk
Oostenrijk

wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van
economische of tijdelijke werkloosheid wegens slechte weersomstandigheden;
bij een staking of lock-out;
ingeval de vakbondsafvaardiging het niet eens is nadat haar advies ingevolge de
voorgeschreven procedure werd ingewonnen;
voor de arbeiders van de verhuisbedrijven, meubelopslagplaatsen en aanverwante
activiteiten;
bij een beperking of verbod krachtens een koninklijk besluit op voorstel van het bevoegde
paritair comité;
indien een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst beperkingen of bijzondere
bepalingen bevat.
Beperkingen in de bouwnijverheid
Nee
Verbod om stakers of ontslagen werknemers te vervangen door uitzendkrachten.
Het beroep op uitzendarbeid is verboden voor banen die als gevaarlijk worden beschouwd.
Nee
Nee
Nee
Arbeidsbemiddelingsbureaus die werknemers plaatsen in de landbouw, de tuinbouw en de
branche verzamelen van schaaldieren, moeten over een vergunning beschikken
Beperkingen inzake bepaalde activiteiten van de overheidssector (ziekenhuizen)

Bron: Voss et al., 2013.

2.2.2.

Verloop van de uitzendactiviteit

Uitzendarbeid biedt een grote soepelheid aan de ondernemingen: snelle levering van tijdelijke
arbeidskrachten, geen tijdverlies door aanwervingsprocedures, vermijden van opzeggingstermijnen
door courant gebruik van weekcontracten, enz.
Het volume van uitzendarbeid reageert nagenoeg onmiddellijk op de schommelingen van de
economische bedrijvigheid, wat de zeer grote flexibiliteit ervan aantoont. Op het dieptepunt van de
bedrijvigheid (uitgedrukt in groei op jaarbasis) tijdens het tweede kwartaal van 2009, is de
uitzendarbeid – uitgedrukt als het gemiddelde aantal gewerkte uitzenduren per werkdag – met
27 % teruggelopen. Tijdens de recessie van 2001 had de daling een dieptepunt van 11 % bereikt.

144.

Grafiek 20 - Verloop van uitzendarbeid en van de economische bedrijvigheid
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v. het
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: Federgon, INR, NBB.

In 2013 telde Federgon in totaal bijna 163 miljoen gewerkte uren24. Het aantal per jaar in dienst
genomen uitzendkrachten bedroeg dat jaar 343 445. Zo werd de 'penetratiegraad', namelijk het
aantal uitzendkrachten in verhouding tot het totale aantal werknemers, geraamd op 2,2 %, tegen
ongeveer 1 % van de gesalarieerde werkgelegenheid in het midden van de jaren negentig. Die
penetratiegraad is sindsdien regelmatig toegenomen.
Samen met de 191 015 in de uitzendsector geregistreerde jobstudenten, hebben in 2013 534 460
uitzendkrachten minstens één keer in het uitzendcircuit gewerkt. Paragraaf 2.4 is gewijd aan
studentenarbeid in het algemeen.

2.2.3.

Kenmerken van de uitzendkrachten

Volgens de cijfers van Federgon zijn de uitzendkrachten (uitgezonderd jobstudenten) hoofdzakelijk
arbeiders (57 %). Zes werknemers op tien zijn mannen, ruim een derde is 25 jaar of jonger, en
slechts ongeveer 15 % is 46 jaar of ouder, terwijl de grote meerderheid van de uitzendkrachten tot
de intermediaire leeftijdscategorie behoort.

24 Raming van Federgon, die de niet-leden van de federatie omvat.
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Tabel 11 - Verdeling van de uitzendkrachten naar verschillende kenmerken
(in % van het totaal, 2013)
Volgens Federgon1
Arbeiders
Bedienden

57,2
42,8

Mannen
Vrouwen

60,1
39,9

Jonger dan 21 jaar
21-25 jaar
26-30 jaar
31-45 jaar
46 jaar en ouder

7,6
27,6
18,5
31,7
14,6
2

Volgens de enquête van Idea Consult
Scholingsniveau:
Laaggeschoold (inclusief niet-erkend buitenlands diploma)
Middengeschoold
Hooggeschoold

25,3
48,0
26,7

Bedrijfstak:
Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Bouwnijverheid
Verwerkende nijverheid
Diensten

1,8
0,6
5,4
33,4
58,8

Tevredenheidsgraad
Zeer ontevreden
Ontevreden
Neutraal
Tevreden
Zeer tevreden

4,0
7,9
19,3
51,7
17,2

Bronnen: Federgon, Idea Consult (2014).
1
Ongerekend de studenten.
2
Met inbegrip van de studenten.

In 2013 voerde Idea Consult op verzoek van Federgon een onderzoek uit om het profiel van de
uitzendkrachten, met inbegrip van de jobstudenten, nauwkeuriger te bepalen25. Wat het
sociaaleconomisch profiel van de ondervraagde uitzendkrachten betreft, is bijna de helft
middengeschoold (maximaal hoger secundair onderwijs), terwijl de rest bijna gelijk verdeeld is over
laag- en hooggeschoolden. Ze omvatten dus meer laaggeschoolde werknemers dan de volledige
werkende bevolking (19 % volgens de EAK van 2013) en minder hooggeschoolden (41 % van alle
werkenden heeft hoger onderwijs gevolgd volgens de EAK). De belangrijkste sectoren die een
beroep doen op dergelijke werknemers zijn de diensten, met bijna 60 % van het uitzendvolume
(een vierde in de handel, 13 % in de horeca), gevolgd door de verwerkende nijverheid met een
derde van de uitzendkrachten volgens de enquête (27 % in de voedingsnijverheid).

25 De enquête werd online bij uitzendkrachten uitgevoerd van donderdag 24 oktober tot en met vrijdag 8 november

2013. De meerderheid van de ondervraagde uitzendkrachten was aan de slag tussen 11 september 2013 en
11 oktober 2013. In totaal hebben 13 161 uitzendkrachten deelgenomen aan de enquête, van wie 10 043 de
vragenlijst volledig hebben ingevuld. Dat is een totale responsgraad van 10,7 %. Omdat er tussen de populatie van de
respondenten en het administratieve bestand van de uitzendkrachten enkele verschillen waren voor een aantal
profielkenmerken (meer specifiek wat de variabelen leeftijd, geslacht en statuut betreft), werden de resultaten van
de enquête herwogen aan de hand van deze kenmerken.
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Uitzendarbeid kan worden beschouwd als een flexibiliteitsinstrument ter beschikking van de
werkgever, maar ook de uitzendkrachten zelf hebben verschillende redenen om te kiezen voor een
dergelijke arbeidsovereenkomst. De enquête toont in de eerste plaats aan dat uitzendkrachten in
de regel tevreden of zeer tevreden zijn met hun werk.
In bijna de helft van de gevallen (47 %) is de hoop op een vaste baan de belangrijkste reden om
uitzendwerk te verrichten; bijna 29 % van de ondervraagden kiest voor uitzendarbeid als
bijverdienste en 15 % wil nuttige ervaring opdoen. Alle belangrijkste redenen samengenomen, zijn
evenwel acht op de tien uitzendkrachten op zoek naar een vaste baan (ongerekend jobstudenten).
Een derde van de uitzendkrachten van de referentieperiode heeft een vaste job gevonden na een
maand. Van deze groep werd 61 % in dienst genomen door de onderneming waarin ze als
uitzendkracht aan de slag waren en een ongeveer even grote groep kreeg een contract voor
onbepaalde duur.
Tabel 12 - Type van uitzendkracht
(in % van het totale aantal antwoorden)
Activiteit uitgeoefend als:
Hoofdactiviteit
Nevenactiviteit
Totaal

56,4
43,61
100,0

Belangrijkste reden om te werken als uitzendkracht:
Om vast werk te vinden
Om nuttige werkervaring op te doen
Om regelmatig van professionele omgeving te kunnen veranderen
Om mijn loopbaan te herlanceren
Als bijverdienste
Totaal

47,3
15,0
4,2
4,8
28,7
100,0

Bron: Idea Consult (2014).
1
Aanvullend op een beroepsactiviteit of het statuut van student, waarbij studenten in de enquête zijn begrepen.

2.2.4.

Europese vergelijking

Gemeten aan de hand van de resultaten van de EAK voor België, is de penetratiegraad van
uitzendarbeid iets lager dan volgens de nationale raming van Federgon, namelijk 1,6 %, tegen 2,2 %
in 2013. De EAK zijn evenwel onontbeerlijk om de situatie van België te vergelijken met die van zijn
Europese partners. In haar werken onderstreept de stichting Eurofound (2011) dat uitzendarbeid in
de meeste lidstaten een significante werkgelegenheidsvorm is, met een sterk ontwikkelde sector in
België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk26. In sommige landen
concentreert de sector zich in enkele grote ondernemingen (Frankrijk, België, Nederland), terwijl de
markt van de uitzendarbeid in andere landen veel meer versnipperd is (Verenigd Koninkrijk).
Volgens de EAK is de penetratiegraad van de uitzendarbeid in België hoger dan in de noordse
landen, waar hij ongeveer 1 % beloopt. Uitzendarbeid komt dan weer verhoudingsgewijs vaker voor
in Oostenrijk en Frankrijk (zowat 2 % van de gesalarieerde werkgelegenheid) en vooral in Nederland
(ongeveer 3 %).

26 En buiten de landen uit onze vergelijking: in Italië en Frankrijk.
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Grafiek 21 - Penetratiegraad van uitzendarbeid in bepaalde EU-landen1
(uitzendarbeid in % van de totale gesalarieerde werkgelegenheid van de bevolking op arbeidsleeftijd, in
2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
Te hoge niet-responsgraad in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

2.3. De terbeschikkingstelling van werknemers
Wanneer een werkgever een van zijn werknemers ‘uitleent’ aan een derde, die de werknemer inzet
en over hem een deel van het normaliter door de werkgever uitgeoefende gezag heeft, is er sprake
van een terbeschikkingstelling. De terbeschikkingstelling van werknemers is in België in principe
verboden, maar is toch toegestaan onder een aantal voorwaarden (gepreciseerd in de wet van
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers). Er zijn twee wettelijke afwijkingen van algemene aard op
het verbod op terbeschikkingstelling. De uitzendarbeid is één ervan.
Een werkgever wiens hoofdactiviteit niet bestaat in de terbeschikkingstelling van personeel ten
behoeve van gebruikers (met andere woorden de werkgever die geen uitzendbureau is) kan toch,
onder strikt bepaalde voorwaarden, zijn werknemers voor een beperkte duur aan een derde
‘uitlenen’. De voorwaarden waaronder zulks mogelijk is en de te volgen procedures worden
bepaald in de voornoemde wet inzake de terbeschikkingstelling (artikel 32). Een van de
voorwaarden is dat de werkgever vóór de terbeschikkingstelling de toestemming van de Algemene
Directie Toezicht op de Sociale Wetten moet vragen én krijgen.
Voorts hebben de uitzendbedrijven een activiteit ontwikkeld ter ondersteuning van de
ondernemingen die een gedeelte van hun personeel ter beschikking willen stellen, maar waarvan
dat niet de voornaamste activiteit is (project sourcing).
Een andere afwijking op het verbod op terbeschikkingstelling van werknemers ten behoeve van
gebruikers zijn de ‘groeperingen van werkgevers’. Daarmee wordt aan werkgevers die zich
verenigen, toegestaan hun behoeften aan arbeidskrachten te bundelen en werknemers te delen
die, zonder die maatregel, niet in dienst waren genomen (gelet op hun zeer tijdelijke behoefte aan
arbeidskrachten of aan prestaties die maar zeer weinig uren per week vergen). De
werkgeversgroepering fungeert als werkgever van die werknemers. De werkgeversgroeperingen
kunnen worden opgezet in de juridische vorm van een groepering van economisch belang (GEB) in
de zin van het Wetboek van vennootschappen of van een vzw. Ongeacht de gekozen rechtsvorm,
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mag de zo opgerichte groepering geen ander maatschappelijk doel hebben dan werknemers aan
haar leden ter beschikking te stellen27.
Specifiek aan de terbeschikkingstelling van werknemers, inclusief de in België de vaakst
voorkomende methode, namelijk de uitzendarbeid, is dat er een overdracht van gezag plaatsvindt
van de werkgever naar de onderneming die de ter beschikking gestelde werknemers inzet. Indien er
geen overdracht van gezag is, is er sprake van onderaanneming (cf. punt 2.5) of freelancers (cf.
punt 2.6).

2.4. De studentenarbeid
Samenvatting
De studentenjob is zowel voor de werkgever (een ‘aanvullende’ arbeidskracht) als voor de student
(een bezoldigde beroepservaring) interessant, met name uit financieel oogpunt: dit type werk is
immers vrijgesteld van de gewone socialezekerheidsbijdragen en is onderworpen aan een
zogenoemde solidariteitsbijdrage, gedurende maximaal 50 dagen per kalenderjaar. Het aantal
werkende studenten is tussen 2003 en 2012 vrijwel verdubbeld, tot een totaal van
37 000 personen. Vanuit een Europees perspectief (op basis van de EAK) lijkt dit type
arbeidsovereenkomst relatief weinig voor te komen in België, omdat de studenten vooral in de
zomer arbeidsprestaties leveren. In de groep van leerlingen en studenten blijkt het percentage
stagiairs eveneens beperkt te zijn (minder dan 1 % volgens de EAK) 28.
Net als de uitzendarbeid stelt de studentenarbeid een werkgever in staat snel in tijdelijke
behoeften aan arbeidskrachten te voorzien door profijt te trekken van de aan die arbeidsvorm
gerelateerde flexibiliteit. Het bijzondere stelsel van studentenarbeid met vrijstelling van
onderwerping aan het socialezekerheidsstelsel is sinds 2005 geëvolueerd van een enkel in de drie
‘zomermaanden’ (juli, augustus, september) uitgeoefende baan naar een betrekking gedurende het
hele jaar. Op die manier kunnen de werkgevers ook op schoolvakantiedagen of bijvoorbeeld tijdens
de weekends een beroep doen op de van de gewone socialezekerheidsbijdragen vrijgestelde
studentenarbeid.
Het statuut van jobstudent is zowel voor de werkgever als voor de student financieel aantrekkelijk.
Een jongere ouder dan 15 jaar die onderwijs met volledig leerplan volgt, kan door een werkgever
gedurende maximaal 50 dagen per kalenderjaar29 als student in dienst worden genomen tegen een
zogeheten solidariteitsbijdrage. Deze bijdrage beloopt 8,14 % waarvan 5,43 % ten laste komt van de
werkgever en 2,71 % ten laste van de student. Boven 50 dagen wordt de student onderworpen aan
de gewone sociale bijdragen.
Vanuit het standpunt van de student biedt dat type overeenkomsten, naast de eraan verbonden
financiële voordelen, niet alleen de mogelijkheid om beroepservaring te verwerven, maar ook om
zich kenbaar te maken bij een werkgever die hem na het beëindigen van zijn studie in dienst zou
kunnen nemen.
Ondanks de ontwikkelingen in de regelgeving zijn jobstudenten die enkel in de zomer werken nog
steeds de meest courante situatie (een derde van de studentenarbeid in 2013 volgens de RSZ). Het
27 Om te kunnen functioneren, moet de werkgeversgroepering vooraf de toestemming krijgen van de minister van

Werk. Op het ogenblik dat de minister zijn instemming betuigt, wijst hij tevens het paritair comité aan waaronder de
groepering zal ressorteren. Bij koninklijk besluit van 8 juli 2014 werd daartoe een procedure ingesteld.
28 De studenten maken volgens de gegevens van Federgon trouwens 36 % (2013) van de uitzendkrachten uit.
29 Sedert 1 januari 2012 beschikt de student over een jaarlijks contingent van werkdagen met verminderde
socialezekerheidsbijdragen. Dit vervangt de twee vroegere contingenten (23 dagen tijdens juli-augustus en 23 dagen
gedurende de rest van het jaar).
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aandeel van de uitsluitend in de zomer uitgeoefende studentenjobs is sinds de aanpassing van de
regelgeving wel stelselmatig teruggelopen. Het aantal werkende studenten nam toe van ongeveer
20 000 in 2003 tot 37 000 in 2012, dat is bijna een verdubbeling. De wijziging van de regelgeving in
2005 speelde waarschijnlijk een belangrijke rol in de piek van de groei van het aantal studentenjobs
in 2006. In 2009 werd dit type arbeidsovereenkomsten niet gespaard door de crisis: het aantal van
die jonge werknemers daalde scherp in de drie gewesten.
Aan de hand van de door de RSZ gepubliceerde statistieken inzake arbeidsplaatsen kunnen onder
meer de door studenten uitgeoefende jobs worden uitgesplitst naar NACE-BEL-bedrijfstak30.
Ongerekend de bedrijfstak ‘Terbeschikkingstelling van personeel’ (dat is voornamelijk de
uitzendarbeid), die de meeste studentenbanen omvat (bijna vier op de tien jobs in 2012), zijn de
voornaamste sectoren waarin studenten in de zomer worden ingezet de handel en de horeca.
Grafiek 22 - Aantal studenten, uitgesplitst naar gewest

Bron: NBB (Raming op basis van administratieve gegevens).

Hoewel ze niet kunnen worden vergeleken met de administratieve gegevens over de
studentenarbeid, maken de gegevens van de Europese EAK’s het mogelijk België in een
internationaal perspectief te plaatsen, door de personen die verklaren deel te nemen aan het
reguliere onderwijs te combineren met de respondenten die verklaren te werken. In België is het
aandeel van werkende studenten in de totale werkgelegenheid het laagst (2,5 %). In Nederland is
die combinatie van statuten heel gewoon (17 % studenten in de totale werkgelegenheid) aangezien
twee derde van de studenten verklaart te werken, zoals in Denemarken (14 %). In Oostenrijk en
Duitsland worden de opgetekende percentages beïnvloed door de stelsels van alternerend leren
waarin de leerlingen hun tijd verdelen over theoretische cursussen en praktijk in de onderneming.

30 In de statistiek betreffende de arbeidsplaatsen wordt het aantal werknemers opgetekend dat elke werkgever

gedurende een kwartaal in dienst heeft. De werknemers die tijdens een kwartaal bij meer dan een werkgever in
dienst waren, worden meer dan eens opgenomen.
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Grafiek 23 - Percentage personen die hun studie combineren met een bezoldigde baan
(in % van de totale werkende bevolking op arbeidsleeftijd, in 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).

Naast studenten kunnen in een onderneming ook stagiairs werken. Onder stagiair wordt iedere
persoon verstaan die gewoon onderwijs volgt en die, in het kader van deze opleiding, bij een
werkgever arbeid verricht om beroepservaring op te doen. De arbeidsprestaties moeten worden
geleverd bij een werkgever, zodat observatiestages, bedrijfsbezoeken en dergelijke niet in
aanmerking komen (aangezien geen concreet werk wordt uitgevoerd)31.
Aan de hand van de EAK kan het aandeel van de stagiairs en leerlingen met een leercontract in de
school- en studentenbevolking worden geraamd: ze omvatten al wie een tijdelijke baan uitoefent
waarbij dit werk wordt gecombineerd met een leerervaring, met andere woorden stagiairs,
leerjongens of onderzoeksassistenten. Het aandeel van die bijzondere werknemers in de school- en
studentenbevolking beliep in 2013 minder dan 1 % in België maar ongeveer twee op de tien
personen in Duitsland of in Oostenrijk, waar het alternerend leren veel vaker voorkomt.

31 Het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs is van toepassing op de

werkgever, de stagiair en de onderwijsinstelling.
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2.5. Onderaannemingen
Samenvatting
Een andere, populaire manier om een beroep te doen op de werkzaamheden van een andere
onderneming is de onderaanneming. Deze onderneming (de onderaannemer) komt dan met haar
eigen werknemers bij de opdrachtgever de werkzaamheden uitvoeren op volledig zelfstandige
basis. De onderaannemer en zijn eventuele werknemers handelen dus niet onder het gezag van
de opdrachtgever. Deze vorm van flexibele arbeid ligt zeer dicht bij de detachering en het
freelancen. Bij het freelancen wordt echter een beroep gedaan op ondernemers zonder ander
personeel, hoofdzakelijk in een B2B-context, terwijl bij de detachering werknemers van
buitenlandse ondernemingen worden ingezet. De detachering en onderaanneming kunnen dus
wel op een wettelijke manier worden gecombineerd.
Er zijn geen cijfers beschikbaar over de onderaanneming in België.
Een onderneming (opdrachtgever) kan voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden een
beroep doen op een andere onderneming (onderaannemer) die met haar eigen werknemers bij de
opdrachtgever die werkzaamheden komt uitvoeren. De onderneming-opdrachtgever besteedt
bepaalde werkzaamheden uit aan de onderneming-onderaannemer die volledig zelfstandig deze
werkzaamheden uitvoert. De onderaannemer handelt dus niet onder het gezag van de
opdrachtgever. De werknemers van de onderaannemer blijven onder diens gezag werken. Hun
arbeidsovereenkomst wordt niet gewijzigd en de opdrachtgever oefent over hen geen enkel gezag
uit.
Deze situatie verschilt volledig van de uitzendarbeid, waarbij de werkgever een overeenkomst sluit
met een uitzendbureau dat zijn werknemers, namelijk de uitzendkrachten, ter beschikking stelt van
die werkgever, die in deze context de gebruiker wordt genoemd. Wanneer uitzendkrachten in een
onderneming worden tewerkgesteld, dient de gebruiker de bepalingen van de wetgeving inzake de
arbeidsbescherming op het werk toe te passen. Dit is onder meer het geval voor de bepalingen
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Volgens die wetgeving wordt de
gebruiker voor de naleving van die verplichtingen dus gelijkgesteld met de werkgever.
De onderaanneming ligt ook zeer dicht bij de detachering, de terbeschikkingstelling en het
freelancen. Bij het freelancen wordt echter enkel een beroep gedaan op ondernemers zonder
ander personeel (zelfstandigen of vennootschappen), hoofdzakelijk om zakelijke diensten te
verlenen (zie punt 2.6), terwijl bij de detachering werknemers van buitenlandse ondernemingen
worden ingezet (zie punt 2.7). De detachering en onderaanneming kunnen dus wel op een
wettelijke manier worden gecombineerd.
De aard van de uitbestede werkzaamheden kan zeer verscheiden zijn. Het kan gaan om
onderhoudswerkzaamheden of om bepaalde werkzaamheden van zeer technische aard waarvoor
de opdrachtgever niet over voldoende kennis beschikt. Soms gaat het om werkzaamheden die door
de opdrachtgever worden uitbesteed. De werkzaamheden als dusdanig kunnen al dan niet risicovol
zijn, zodat de onderaannemer in de onderneming van de opdrachtgever een verhoogd risico kan
teweegbrengen.
De onderaannemer kan, wanneer hij bij een opdrachtgever komt werken, worden geconfronteerd
met specifiek voor die opdrachtgever geldende risico's die van invloed zijn op de risico's in zijn
eigen onderneming. Hij kan dus bij de uitoefening van zijn werkzaamheden worden geconfronteerd
met een omgeving die al dan niet (extra) risico’s inhoudt voor zijn werknemers/zichzelf.
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Ten slotte kan er worden op gewezen dat al naargelang de grootte, de aard en de deskundigheid
van de ondernemingen die betrokken zijn bij de werkzaamheden, de praktische mogelijkheid tot
risicobeheersing veeleer bij de opdrachtgever dan wel bij de onderaannemer ligt.

2.5.1.

Regelgevend kader

De wet van 4 augustus 1996 behandelt op een geïntegreerde wijze het werken met derden. Deze
wet bevat regels over de veiligheid en bescherming van alle werknemers die betrokken zijn bij
werkzaamheden op eenzelfde arbeidsplaats. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met
onderaannemers die werkgevers zijn, maar ook met onderaannemers die hun activiteit als
zelfstandige uitoefenen. Het gaat hier om een belangrijke uitbreiding naar een categorie van
personen die normaliter niet onderworpen zijn aan de bepalingen van de welzijnswet. In dit geval
werd het echter noodzakelijk geoordeeld ook voor deze zelfstandigen een aantal concrete
verplichtingen vast te stellen, omdat de aanwezigheid van buitenstaanders - of zij nu werknemers
of zelfstandigen zijn - voor de werknemers van de opdrachtgever een verhoogd risico kan
inhouden.
De wet viseert impliciet niet enkel de relaties tussen de werkgever-opdrachtgever en zijn
onderaannemers, maar ook de verhouding tussen de opdrachtgever en de onderaannemers van de
onderaannemers.
De welzijnswet regelt enerzijds de informatie-uitwisseling, de samenwerking en de coördinatie
tussen de verschillende betrokken partijen, en stelt anderzijds een systeem vast waardoor de
opdrachtgever ervoor kan zorgen dat de wetgeving daadwerkelijk wordt toegepast door de
onderaannemers.
De bepalingen met betrekking tot werken met derden zijn niet van toepassing wanneer de
coördinatie valt onder de regels voor de tijdelijke of mobiele werkplaatsen.
Om sociale fraude tegen te gaan bij het beroep op onderaannemingen, werd daarnaast de
hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden ingevoerd bij de Programmawet van
29 maart 2012. Het algemene beginsel is dat alle aannemers en opdrachtgevers die deelnemen aan
een constructie van onderaanneming, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de correcte
betaling van het loon.
Het is dus mogelijk rechtstreeks de opdrachtgever aan te spreken om bijvoorbeeld het onbetaalde
loongedeelte en de hierop verschuldigde sociale bijdragen te recupereren van de werknemers in
onderaanneming. De opdrachtgevers worden dus mee aansprakelijk gesteld. Dat moet hen ertoe
aanzetten geen beroep meer te doen op ondernemingen die hun personeel minder dan het
minimumloon betalen.

2.5.2.

Voor- en nadelen voor opdrachtgevers en onderaannemers

Zoals het interessant is zakelijke diensten door freelancers te laten verrichten, kan het voor een
opdrachtgever voordelig zijn om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan onderaannemers.
Opnieuw hoeft er geen in-house expertise te worden ontwikkeld, noch een permanente of tijdelijke
werknemer te worden aangeworven om de werkzaamheid uit te voeren. De opdrachtgever moet
enkel betalen voor de geleverde dienst. Onderaannemers kunnen die dienst vaak goedkoper
aanbieden dan wanneer dezelfde werkzaamheid in loonverband wordt uitgevoerd. Daarnaast kan
uitbesteding een manier zijn om de activiteit snel aan de cyclische omstandigheden aan te passen,
bv. als versterking, als hulp in nood of om het werk tijdig op te leveren in drukkere periodes.
Een nadeel kan zijn dat de onderaannemer niet beschikbaar is voor bepaalde werkzaamheden
wanneer er zich acute problemen voordoen (bv. wanneer de machines in een productie-eenheid
worden onderhouden in onderaanneming, maar er plots een defect optreedt). Daarnaast is er ook
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een risico verbonden aan het werken met onderaannemers: de kwaliteit van de geleverde
prestaties kan moeilijk vooraf worden ingeschat, vooral bij een eerste samenwerking.
Voor de onderaannemers is die regeling voordelig omdat zij zich zo een samenwerking met een
aantal klanten op lange termijn kunnen garanderen (werkzekerheid en continuïteit voor de
onderaannemer), maar ze aan de andere kant slechts contractueel gebonden zijn tot het leveren
van een bepaalde prestatie (beperkte termijn). Zij kunnen zich ook specialiseren in bepaalde nicheactiviteiten die ze dan aan meerdere aannemers aanbieden; vooral voor bepaalde, zeer technische
materies kan dit in hun voordeel spelen. Voor beginnende aannemers kan onderaanneming ook
een manier zijn om technische kennis op te doen, advies in te winnen en interessante contacten te
leggen. Ze kan voor ondernemingen ook bepaalde ‘kalme’ periodes overbruggen waarin niet
voldoende directe opdrachten binnenstromen. Ten slotte brengt onderaanneming voor een
onderneming soms een hoger rendement met zich: ze hoeft zelf geen offertes te maken en bij te
houden.
Er zijn geen officiële cijfers beschikbaar over het aantal personen die in België in onderaanneming
werken.

2.6. Freelancers
Samenvatting
Het statuut van de freelancers is niet strikt juridisch afgebakend. Daarom wordt een freelancer
gedefinieerd als een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk in een business-to-business
context diensten verleent en dit op basis van tijdelijke contracten, opdrachten of projecten. Een
freelancer kan dus zowel een zelfstandige (in hoofdberoep of bijberoep) als een vennootschap zijn
en kan actief zijn in verschillende bedrijfstakken. Er bestaan geen officiële cijfers over het aantal
freelancers in België maar UNIZO schatte in een studie dat in Vlaanderen in 2015 ruim 132 000
freelancers actief waren. Voor de werkgever leidt het inzetten van freelancers tot meer flexibiliteit
en lagere kosten. Voor de werkende zelf biedt freelancen een grotere vrijheid, aangezien hij de
uitvoering van zijn opdracht en zijn werktijden volledig zelf kan bepalen, maar het evenwicht
tussen werk en privéleven kan er wel door worden bedreigd.

2.6.1.

Regelgevend kader

Het statuut van freelancers is niet duidelijk juridisch afgebakend. UNIZO (2015) definieert een
freelancer als volgt: ‘een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk in een business-tobusiness (B2B) context diensten verleent en dit op basis van tijdelijke contracten, opdrachten of
projecten’. Een freelancer kan dus zowel een zelfstandige zijn als een vennootschap. Als
zelfstandige kan een freelancer zowel actief zijn in hoofdberoep als in bijberoep.
Het grote verschil tussen een persoon met een tijdelijk contract en een freelancer is dat een
freelancer niet onder het gezag van een opdrachtgever aan de slag gaat. Hij vervult in alle vrijheid
de activiteit waarvoor hij werd aangesteld, en kan dus in principe tegelijkertijd diverse opdrachten
voor verschillende opdrachtgevers vervullen.

2.6.2.

Voor- en nadelen voor opdrachtgevers en freelancers

Freelancers zijn actief in vele bedrijfstakken die zakelijke dienstverlening aanbieden. Zo kunnen ze
werkzaam zijn als consultant, grafisch ontwerper, fotograaf, journalist, vertaler, copywriter,
informaticus, enz.
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Voor de werkgevers biedt het inzetten van freelancers een grote flexibiliteit en vermindert het de
kosten in vergelijking met interne werknemers. Ze betalen enkel voor de zakelijke diensten die
effectief nodig zijn en er hoeft geen in-house expertise voor te worden ontwikkeld, noch een
(permanente) werknemer voor te worden aangesteld.
Voor de freelancer zelf biedt het eveneens meer vrijheid en zelfstandigheid aangezien hij niet onder
het gezag valt van de opdrachtgever en de uitwerking van zijn opdracht en zijn werktijden dus
volledig zelf kan invullen. Freelancers kunnen actief zijn in meerdere bedrijven, sectoren en zelfs
landen, wat hen ook in staat stelt veel ervaring op te doen en een grote mate van zelfstandigheid te
ervaren. Het kan voor hen wel moeilijk zijn om het evenwicht tussen werk en privéleven te
bewaren. Het combineren van verschillende projecten voor meerdere opdrachtgevers tegelijk kan
immers zorgen voor stress, kort opeenvolgende deadlines en veel onvoorspelbaarheid. Het is voor
deze ondernemers dan ook onontbeerlijk te zorgen voor voldoende plaatsen in de kinderopvang,
ook ’s avonds, in het weekend en tijdens atypische uren (zie Kader 4).

2.6.3.

Aantal freelancers in België

Aangezien freelancer geen officieel statuut is, zijn er geen officiële cijfers beschikbaar over het
aantal freelancers in België. UNIZO (2015) bracht voor Vlaanderen een raming uit op basis van een
aantal specifieke NACE-BEL-codes die traditioneel sterk gelinkt zijn met het uitvoeren van
freelance-activiteiten32. Voorbeelden van deze activiteiten zijn pre-press- & pre-media-activiteiten,
IT-diensten en webbedrijven, consultancy en adviesbureaus, fotografen, tolken…
Op basis van de geselecteerde NACE-BEL-codes zijn er in Vlaanderen volgens UNIZO naar schatting
ruim 132 000 freelancers actief in 2015, waarvan het grootste deel werkt als eenmanszaak of als
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het grootste deel van de freelancers zou
werkzaam zijn in de sector business consulting en in de overige adviesbureaus op het vlak van
bedrijfsbeheer. Enkel in deze twee grootste groepen werken reeds ruim 52 000 freelancers. Andere
grote subsectoren zijn de IT-diensten (12 509 freelancers), creatieve activiteiten, kunst en
amusement (10 643) en fotografen, tolken en vertalers (10 007).

2.6.4.

Profiel en kenmerken van de freelancers in België

UNIZO voerde in 2015 een enquête uit om het profiel van de Vlaamse freelancer in beeld te
brengen. In 2015 namen aan de enquête 641 ondernemers deel die voldeden aan de definitie van
een freelancer.
Bijna driekwart van de respondenten (72 %) bestond uit mannen. Van de respondenten is 60 %
tussen de 35 en 54 jaar oud en 18 % tussen de 25 en 34 jaar. Een vijfde is ouder dan 55 en slechts
2 % is jonger dan 25.
Bijna de helft van de respondenten is maximaal 5 jaar actief als freelancer. Een vijfde werkt al
tussen de 5 en 10 jaar als freelancer en nog een vijfde tussen de 10 en 20 jaar. In 2015 is 12 %
langer dan 20 jaar actief als freelancer. Deze verdeling is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorig
jaar.
In driekwart van de gevallen was de respondent ooit zelf als werknemer actief in dezelfde sector als
die waarin hij nu als freelancer werkt. Vooral in de zakelijke dienstverlening zijn veel freelancers
actief die eerst in dezelfde sector werkten als werknemer.
Iets meer dan de helft van de respondenten werkt als freelancer bij een vennootschap. De andere
helft werkt als zelfstandige, waarvan 30 % als zelfstandige in hoofdberoep en 17,5 % als
zelfstandige in bijberoep (zie ook: 5.1).
32 De NACE-BEL-codes die werden inbegrepen om het aantal freelancers in Vlaanderen te schatten, zijn: 70, 70220, 62,

90, 74, 855, 73, 829, 66210, 66220, 66290, 7112, 63, 70210, 95, 59, 1813, 8211, 78, 774000, 58210, 58290.
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Grafiek 24 - Verdeling respondenten naar juridisch statuut
(in % van het totale aantal respondenten, 2015)

Bron: UNIZO.

Freelancers spenderen het grootste deel van hun tijd bij de klant zelf (47 %) of in het eigen kantoor
thuis (45 %). Publieke ruimtes (3 %), gedeelde kantoorruimtes (2 %) of een eigen kantoor
buitenshuis (3 %) zijn veel minder ingeburgerd.
Bijna de helft van de respondenten wijst erop projectgebonden samen te werken met andere
freelancers. Ruim een derde geeft aan dat dit nooit het geval is, terwijl 12 % verklaart bepaalde
elementen van de opdrachten uit te besteden aan andere freelancers. Ten slotte stelt 5 % ook
structureel samen te werken met andere freelancers.
Het grootste probleem waarmee freelancers worden geconfronteerd, is het vinden van nieuwe
opdrachten. De helft van de respondenten maakt er zich zorgen over. Opvallend is ook dat
opdrachtgevers steeds goedkopere tarieven eisen (37 % ervaart dit als problematisch) en dat 36 %
van de freelancers stelt dat de combinatie werk-privéleven hen zorgen baart. De door de overheid
opgelegde administratieve lasten worden door 30 % van de freelancers vermeld als een probleem.
Ten slotte is het tijdig betalen van facturen voor ongeveer een kwart van de freelancers
problematisch (23 %).

2.7. De detacheringen
Samenvatting
In het kader van een detachering blijft de contractuele relatie tussen de buitenlandse werkgever
en de gedetacheerde werknemer gehandhaafd, en deze laatste is feitelijk onderworpen aan het
socialezekerheidsstelsel van het land van herkomst, maar de werkgever is verplicht de in België
(gastland) geldende regels van het sociaal recht na te leven. Voor België zijn de ondernemingen
die een aangifte indienen, vooral gevestigd in de buurlanden, alsook in Polen en Roemenië.
De detachering kan de conjunctuurverschillen tussen de landen helpen verminderen en biedt een
marge om het arbeidsvolume aan te passen: bij een versnelling van de bedrijvigheid moeten de
ondernemingen van het gastland niet noodzakelijk vast personeel in dienst nemen, en vice versa
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kunnen ze, bij een vertraging, in de eerste plaats hun ervaren werknemers behouden. De
detachering zou moeten borg staan voor een betere afstemming van het arbeidsaanbod op de
vraag naar arbeid en voor een vermindering van de tekorten aan arbeidskrachten in specifieke
sectoren, en zou de internationale uitwisseling van kennis moeten vergemakkelijken, wat een
voordeel kan zijn voor de werknemers van het gastland.
De detachering van werknemers houdt echter bepaalde risico’s in, waaronder het mogelijk
ontstaan van een ‘sociale’ concurrentie. Hoewel voor die werknemers immers de
arbeidsvoorwaarden en het loon van het gastland gelden, zijn de toegepaste sociale lasten die
van het land van herkomst.
Sinds 2007 is het aantal in België aangegeven gedetacheerde werknemers met 140 %
toegenomen. In 2014 waren ze met ongeveer 214 000 volgens de cijfers van de RSZ. Die personen
worden niet meegerekend in de binnenlandse werkgelegenheid. Volgens sommige ramingen van
de EC zou België een belangrijk ‘gastland’ zijn voor de Europese gedetacheerde werknemers:
125 000 van die werknemers zouden in 2011 te gast zijn geweest in ons land, tegen 311 000 in
Duitsland en 162 000 in Frankrijk.

2.7.1.

Regelgevend kader

In het kader van een detachering dienen de werknemers tijdelijk (in principe maximaal twaalf
maanden) prestaties te verrichten in België, terwijl ze gewoonlijk in een ander land werken of in
dienst werden genomen. De contractuele relatie tussen de buitenlandse werkgever en de
gedetacheerde werknemer blijft gehandhaafd, en de laatstgenoemde is feitelijk onderworpen aan
het socialezekerheidsstelsel van het land van herkomst, maar de werkgever is verplicht de in het
gastland geldende regels van het sociaal recht (bijvoorbeeld inzake arbeidstijd, minimumloon, enz.)
in acht te nemen. Vóór elke prestatie moet bij de Belgische sociale zekerheid een aangifte worden
ingediend in het kader van het Limosa-programma (grensoverschrijdend informatiesysteem bij de
sociale administratie). De ondernemingen die een aangifte indienen, zijn voornamelijk gevestigd in
de buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk), alsook in Polen en Roemenië. Gedetacheerde
werknemers, die in België niet in de werkgelegenheidscijfers worden opgenomen33, zijn
hoofdzakelijk actief in de bouwnijverheid.
Met de Europese richtlijn van 16 december 1996 (96/71) betreffende de detachering van
werknemers met het oog op het verrichten van diensten wordt beoogd te bepalen welke wetten
van het gastland tijdens de duur van de detachering op de werknemer van toepassing zullen zijn.
Het is dus een richtlijn inzake arbeidsrecht, die verschillend is van de in de sociale zekerheid
toepasselijke verordening. Die richtlijn werd in Belgisch recht omgezet bij de wet van 5 maart 2002
tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten
door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen.
In 2014 werd een nieuwe richtlijn betreffende met name het toezicht op detacheringen
aangenomen.

2.7.2.

Verloop van het beroep op detacheringen

De detachering van werknemers biedt bepaalde specifieke voordelen. Ze kan bijdragen tot het
verminderen van de cyclische verschillen tussen de landen en stelt de ondernemingen in staat hun
ervaren werknemers te behouden, omdat ze geen werknemers hoeven te ontslaan (vertraging van
de bedrijvigheid) en in dienst te nemen (versnelling van de bedrijvigheid) naargelang van de
economische cycli van een enkel land (Maslauskaite, 2014). De detachering zou in principe moeten
zorgen voor een betere afstemming van het arbeidsaanbod op de vraag naar arbeid en voor een
33 Noch in de statistieken van de RSZ, noch in die van de nationale rekeningen en evenmin in de enquêtes naar de

arbeidskrachten.
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vermindering van de tekorten aan arbeidskrachten in specifieke sectoren, en zou de internationale
uitwisseling van kennis in de hand moeten werken.
De detachering van werknemers houdt echter een aantal risico’s in, waaronder het mogelijk
ontstaan van een ‘sociale concurrentie’. Hoewel de arbeidsvoorwaarden en het loon
overeenstemmen met die van het gastland, zijn de toegepaste sociale lasten immers die van het
land van herkomst. De verschillen tussen de sociale stelsels (niveaus van sociale bijdragen) van de
landen kunnen voor de ondernemingen en werknemers van het gastland dan ook een nadeel
betekenen.
Aan de hand van de Limosa-aangiften kan de RSZ statistieken betreffende de detacheringen van
werknemers naar België opstellen. Ze moeten evenwel met de nodige omzichtigheid worden
geïnterpreteerd. De werknemers worden gegroepeerd per jaar waarvan minstens een dag onder de
detachering valt. Een werknemer wordt dus op dezelfde wijze geregistreerd, ongeacht of hij een
dag dan wel een volledig jaar heeft gewerkt. Sinds 2007 (de inwerkingtreding van de verplichte
Limosa-aangifte dateert van 1 april 2007), is het aantal aangiftes van gedetacheerde werknemers in
België met 140 % gestegen. Alleen al tussen 2013 en 2014 bedroeg de groei 12 % en beliep het
aantal gedetacheerde werknemers ongeveer 214 000. In 2014 waren de voornaamste landen van
herkomst Nederland (60 000 werknemers), gevolgd door Polen (27 000), Duitsland (20 000) en
Frankrijk (16 000). De bouwnijverheid is de sector waarin de meeste gedetacheerde werknemers
werkzaam zijn; het aandeel is er tussen 2007 en 2014 gestegen van 31 % tot 58 %.
Grafiek 25 - Naar België gedetacheerde werknemers

Bron: RSZ.

2.7.3.

Europese vergelijking

Er is geen register van detacheringen op het niveau van de EU, terwijl de nationale ramingen, die
enkel in sommige landen beschikbaar zijn, niet direct vergelijkbaar zijn. Voor haar ramingen
hanteert de Europese Commissie (EC) over het algemeen de administratieve ‘A1‘-formulieren, die
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orden gebruikt om het sociaal beleid tussen de lidstaten te coördineren34. Wegens
methodologische problemen mogen de aldus verkregen gegevens enkel als indirecte indicatoren
worden beschouwd. Op basis van de laatste beschikbare gegevens voor 2011, raamt de EC dat
ongeveer 1,2 miljoen werknemers van de EU en de EVA kunnen worden beschouwd als
gedetacheerde werknemers. In een Europees perspectief is België, in verhouding tot zijn grootte,
een belangrijk ‘gastland’ voor Europese gedetacheerde werknemers. Volgens die ramingsmethode
zou het in 2011 125 000 werknemers hebben ontvangen, tegen 311 000 voor Duitsland en 162 000
voor Frankrijk. In tal van lidstaten is de overgrote meerderheid van de gedetacheerden afkomstig
uit een land van de EU15 (oude lidstaten). In maar drie landen, namelijk Duitsland, Zweden en
Finland, is het aandeel van werknemers uit de EU12 (de ‘nieuwe’ lidstaten, die in 2004 en 2007 tot
de EU zijn toegetreden) groter.
Grafiek 26 - Aantal detacheringen geraamd aan de hand van de administratieve formulieren A1, naar land
van bestemming en herkomst, in 20111

Bron: EC.
1
EU12: landen die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden, EVA: Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland,
Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland).

34 De A1-aangifte is een document dat aangeeft in welk land een werknemer sociale bescherming geniet. De A1-

formulieren worden verstrekt voor de detacheringen die omschreven zijn in artikel 12 van Verordening (EG)
Nr. 883/2004, maar ook in andere situaties (zoals internationaal transport of personen die in ten minste twee
lidstaten werken conform artikel 13 van dezelfde verordening).
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3. DEELTIJDARBEID
Samenvatting
In België werkte volgens de EAK in 2013 24,3 % van de werkenden tussen 15 en 64 jaar deeltijds,
waarvan ongeveer 80 % vrouwen en 20 % mannen. Daarmee bevond België zich op de zevende
plaats in de EU28.
Het overwicht van de vrouwen bij de deeltijdwerkers heeft verschillende oorzaken. Zo nemen
vrouwen nog steeds meer dan mannen de zorg voor de kinderen en het huishouden op zich. Het
voorzien van voldoende kwalitatieve, betaalbare kinderopvang in de buurt zou een deel van deze
vrouwen weer (voltijds) aan de slag kunnen krijgen. Daarnaast blijkt het in sommige situaties nog
steeds fiscaal voordeliger voor koppels wanneer de vrouw een lagere arbeidsintensiteit heeft en
het huwelijksquotiënt wordt toegepast op hun belastingen. Ten slotte worden heel wat banen die
hoofdzakelijk door vrouwen worden uitgeoefend, zoals in de schoonmaak en kleinhandel, door de
werkgevers enkel op deeltijdse basis aangeboden.
Laaggeschoolden werken veel vaker deeltijds dan midden- en hooggeschoolden. Er is een groter
aandeel deeltijdwerkers in de elementaire beroepen, het dienstverlenend personeel en de
verkopers, het administratief personeel en de intellectuele, wetenschappelijke en artistieke
beroepen.
Het aandeel deeltijdwerkers in het totale aantal werkenden is sterk gestegen gedurende de
laatste 30 jaren, maar ook het aantal gewerkte uren per deeltijdwerker nam toe: waar de
deeltijds werkende loontrekkenden in de jaren ‘80 gemiddeld ongeveer 20 uur per week werkten,
was dit in 2013 24,3 uur (gedeeltelijk ook door het ontstaan van de viervijfdebanen). De sterke
stijging van het aandeel deeltijdwerkers is positief gecorreleerd met de ontwikkeling van de
werkgelegenheidsgraad in België gedurende dezelfde periode.
Naast een positief effect op de werkgelegenheidsgraad door het stimuleren van een hogere
participatie, kan deeltijds werk de balans tussen werk en privéleven verhogen voor de
werknemers en biedt het werkgevers de mogelijkheid om hun vraag naar arbeidskrachten aan te
passen aan de structurele en cyclische ontwikkelingen van de economie.
Toch kan deeltijds werken ook negatieve effecten hebben: het brengt voor de werkende een
loonkloof teweeg, hij zou minder opleidings- en carrièrekansen krijgen en heeft meer kans om een
werkende arme te zijn, vooral als alleenstaande ouder. Het kan daarnaast de totale
arbeidskosten doen toenemen voor ondernemingen door de aanwezigheid van vaste kosten per
werknemer. Deeltijds werk blijkt in België ook geen opstapje naar voltijds werk: 81 % van de
deeltijdwerkers in België in 2010 werkte reeds meer dan een jaar deeltijds. Het overschakelen van
een voltijdse naar een deeltijdse baan gebeurt in België dan ook hoofdzakelijk op vraag van de
werknemer zelf; slechts 9,5 % van de deeltijdwerkers gaf in 2013 aan dat ze deeltijds werkten
omdat ze geen voltijdse baan konden vinden.
Werkenden kiezen voor deeltijdwerk om verschillende redenen (om de zorg voor de kinderen of
andere afhankelijke personen op zich te nemen, omwille van eigen gezondheidsproblemen, om te
studeren…). Bij de jongste groep werkenden studeert een opvallend deel terwijl ze deeltijds aan
het werk zijn. Bij de 15-24 jarigen is ook een grotere groep (ongeveer 20 %) van de werkenden
onvrijwillig deeltijds werkend. In het algemeen bevinden ook meer personen in ‘korte’
deeltijdarbeid (minder dan 19 uur per week) zich in een onvrijwillige situatie en meer mannen dan
vrouwen. Over alle deeltijdwerkers beschouwd zou ongeveer 20 % graag meer uren werken,
waarbij vooral meer uren werken in het kader van de bestaande betrekking de voorkeur
wegdraagt. Om een werkloosheids- en inactiviteitsval te vermijden bij personen die enkel
deeltijdse banen vinden bij het zoeken naar werk, bestaat er in België de inkomensgarantie161.

uitkering (IGU) die ervoor zorgt dat deeltijds werkenden een bijkomende uitkering ontvangen
naast hun loon zodat ze als werkende zeker niet minder verdienen dan met hun
werkloosheidsuitkering.

3.1. Wettelijk kader deeltijdwerk
Deeltijds werken is een van de oudste vormen van arbeidsflexibiliteit, waarbij de arbeidsduur wordt
ingekort ten opzichte van de wettelijke arbeidsduur van een voltijdwerker. Volgens het
arbeidsrecht wordt de deeltijdwerker dan ook gedefinieerd als de werknemer van wie de
arbeidsduur, berekend op weekbasis of als gemiddelde over een referteperiode, minder lang is dan
die van een voltijdwerker in een vergelijkbare situatie.
De wet van 5 maart 2002 betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van
deeltijdwerkers heeft de richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de
door de Europese sociale partners gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid in Belgisch
recht omgezet. De richtlijn voorziet in een algemeen beginsel van non-discriminatie dat van
toepassing is op deeltijdwerkers en op hun werkgever (natuurlijke of rechtspersoon).
Het algemeen beginsel is dat er geen speciaal statuut is voor de deeltijdwerkers. Deeltijdse
werknemers hebben dezelfde rechten als voltijdse werknemers, maar dan in verhouding tot de
duur van hun arbeidsprestaties. De arbeidsreglementering is dus evengoed van toepassing op de
deeltijd- als de voltijdwerkers, maar er bestaan voor de deeltijdwerkers wel bepaalde bijzondere
modaliteiten. Zo werd er voor deeltijdse werknemers een minimumduur vastgelegd voor iedere
arbeidsprestatie (3 uur) en een minimale wekelijkse arbeidsduur (1/3 van arbeidsduur van voltijdse
werknemers). In bepaalde gevallen zijn er afwijkingen voorzien op deze grenzen (zie bijlage 3). Het
voorstel van de regering om flexijobs (aanvullende 1/5 betrekking bij een bestaande 4/5
betrekking) toe te staan in de horeca zou ook een uitzondering zijn op deze minimale arbeidsduur
voor deeltijdse betrekkingen.

3.2. Voor- en nadelen van deeltijdwerk voor werkgever en werkende
Deeltijds werken kan zowel de voorkeur van de werkgever als die van de werknemer wegdragen en
het is niet altijd duidelijk van wie het initiatief tot vermindering van het aantal gewerkte uren
uitgaat. Hoewel het inzetten van deeltijdwerkers voor een onderneming duurder kan uitvallen dan
het inzetten van voltijdwerkers (iedere werknemer brengt voor de werkgever vaste kosten mee),
zou een onderneming toch 3 redenen kunnen hebben om deeltijdwerkers in dienst te nemen. De
eerste reden is dat deeltijds werk de mogelijkheid biedt om de arbeidskrachten beter aan te passen
aan de noden van een steeds wisselende werklast; dat is het model van ‘de optimale
personeelsbezetting’. Dat zou vooral het geval zijn voor ondernemingen in de dienstensector, waar
de vraag gedurende bepaalde periodes van de dag en van de week piekt (Jaumotte, 2003). De
tweede reden zou de mogelijkheid zijn om meer flexibele en goedkopere arbeidskrachten in te
zetten, vooral wanneer de arbeidswetten en de inkomsten voor de onderneming minder belastend
zijn dan wanneer ze voltijdwerkers in dienst neemt; dat is het model van ‘de secundaire
arbeidsmarkt’35. De derde reden heeft te maken met het punt waar het arbeidsaanbod en de
arbeidsvraag elkaar het sterkst overlappen. Volgens deze theorie creëert de onderneming immers
deeltijdbanen op verzoek van haar werknemers. Om arbeidskrachten aan te trekken en tevreden te
houden (en dus aan zich te binden) moet de onderneming dergelijke banen aanbieden; dat is het
model van de ‘reactieve onderneming’ (Kjeldstad & Nymoen, 2012).

35 Officieel is dit evenwel niet toegestaan krachtens de Europese richtlijn 97/81/EG waarin wordt bepaald dat een

deeltijdwerker onder dezelfde voorwaarden moet kunnen werken als een voltijdwerker. In de praktijk komen echter
nog steeds afwijkingen voor. In België werd deze richtlijn omgezet in wetgeving door de wet van 5 maart 2002
betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers.
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Voor werkenden kan deeltijds werk het evenwicht tussen werk en privéleven versterken door,
onder meer, ouders de mogelijkheid te bieden meer tijd met hun kinderen door te brengen zonder
daarom in inactiviteit of werkloosheid te moeten vervallen. Uit de cijfers voor België blijkt dat de
meeste deeltijdwerkers dit inderdaad op vrijwillige basis doen: uit de EAK blijkt dat in 2013 slechts
9,5 % van de deeltijdwerkers in België onvrijwillig deeltijds werkte36. De meeste werkenden in een
deeltijds stelsel hebben dus zelf bij hun indienstneming of na een zekere tijd om die
arbeidsduurvermindering verzocht.
In België blijkt deeltijdarbeid echter niet altijd het evenwicht tussen werk en privéleven te
verstevigen: in de European Working Conditions Survey (EWCS, 2010) geeft immers 18,2 % van de
deeltijdwerkers aan dat hun werkuren niet zo goed of helemaal niet goed te combineren vallen met
hun sociale en familiale verplichtingen buiten het werk; bij de niet-deeltijdwerkers is dat 15,1 %.
Deeltijdwerkers kunnen volgens de EWCS tijdens de werkuren echter wél gemakkelijker één of
twee uur vrij krijgen om persoonlijke of familiezaken af te handelen dan voltijdwerkers. Er zijn ook
minder deeltijd- dan voltijdwerkers die aangeven op zijn minst één keer per week in hun vrije tijd te
werken. Het cijfer van de ‘vrijwillig deeltijds werkenden’ uit de EAK moet bovendien worden
genuanceerd aangezien sommige deeltijdwerkers misschien weinig andere keuzes hebben buiten
deeltijdwerk vanwege zorgverplichtingen, economische omstandigheden of gezondheidsredenen
(zie punt 3.7).

3.3. Verloop van het deeltijdwerk in België en de EU
In 2013 werkte volgens de EAK in België 24,3 % van de werkenden tussen 15 en 64 deeltijds;
ongeveer 80 % daarvan waren vrouwen, zowat 20 % waren mannen. Het procentueel aandeel van
de deeltijdwerkers lag hiermee in België hoger dan gemiddeld in Europa; in 2013 beliep het immers
22,8 % in de EU15 en 19,6 % in de EU28 (zie grafiek 27). In België werkten van het totaal aantal
werkenden meer mensen deeltijds dan in Frankrijk en Finland, ongeveer evenveel als in Zweden en
Denemarken, maar minder dan in Duitsland en vooral, Nederland. Nederland is wel een echte
uitschieter aangezien de helft van de werkende bevolking er deeltijds werkt.

36 Antwoord ‘persoon kon geen voltijdbaan vinden’ op de vraag ‘Reden waarom een persoon deeltijds werkt’ uit de

Enquête naar de Arbeidskrachten van de Europese Commissie.
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Grafiek 27 - Deeltijdwerkers in de EU
(in % van het totaal aantal werkenden op arbeidsleeftijd, 2013)

Bron: EC (EAK).

In totaal werkte 8,7 % van de mannen in België deeltijds ten opzichte van 42,5 % van de vrouwen.
In Vlaanderen en Wallonië werkte een ongeveer even groot aandeel van de totale werkende
bevolking op arbeidsleeftijd deeltijds (respectievelijk 24,6 en 24,5 %), maar in Brussel lag het
aandeel toch iets lager (21,2 %). Daarnaast is het vooral opvallend dat in Brussel de verdeling van
het aantal deeltijdwerkers over mannen en vrouwen evenrediger was dan in de andere twee
gewesten (zie tabel 13). 34,9 % van de deeltijds werkende mannen in Brussel is echter onvrijwillig
deeltijds werkend (de persoon werkt enkel deeltijds omdat hij geen voltijdse baan kon vinden), ten
opzichte van slechts 8,0% in Vlaanderen en 16,2 % in Wallonië. Bij de vrouwen is er eveneens een
veel groter aandeel onvrijwillig deeltijds werkenden in Brussel dan in de twee andere regio’s (zie
paragraaf 3.7). In de diverse Europese landen verschilt niet alleen het aandeel deeltijds werkenden
ten opzichte van het totale aantal werkenden, maar is vooral de verdeling van de deeltijdarbeid
over de twee geslachten sterk uiteenlopend. In Nederland werkt bijvoorbeeld maar liefst 77,0 %
van de vrouwen deeltijds, tegen 30,4 % in Frankrijk. Nederland is wat betreft deeltijds werkende
mannen opnieuw een uitzondering: 26,2 % van de werkende mannen werkt er immers deeltijds (zie
Kader 2). Het is hierbij wel belangrijk te vermelden dat het gewoonlijk aantal door deeltijdwerkers
gewerkte uren per week het hoogste ligt in België, waardoor het totale arbeidsvolume minder daalt
wanneer een persoon in België overschakelt naar deeltijdarbeid dan in de andere landen (mede
door het succes van de viervijfdebanen).
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Tabel 13 - Deeltijdwerkers naar geslacht in de buurlanden en de gewesten
(in % van het totaal aantal werkenden op arbeidsleeftijd in de overeenstemmende groep, 2013)

België
waarvan
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
Duitsland
Frankrijk
Nederland
EU28

Totaal

Mannen

Vrouwen

24,3

8,7

42,5

21,2
24,6
24,5
26,7
18,1
50,0
19,6

12,0
8,3
8,5
9,1
6,7
26,2
8,7

31,8
43,7
43,4
46,7
30,4
77,0
32,4

Bron: EC (EAK).
Opmerking: het is mogelijk dat personen die deeltijds werken in het kader van een deeltijdse arbeidsonderbreking in
een bepaald stelsel (ouderschapsverlof, tijdskrediet bv.) op de vraag of ze deeltijds werken in de EAK ook ‘ja’
antwoorden. Het aandeel deeltijdwerkers in het totaal aantal werkenden volgens de EAK kan dus eventueel ook
werkenden bevatten die niet deeltijds werken in het “gewone” deeltijds stelsel, maar dit doen in het kader van een
speciaal stelsel van arbeidsonderbreking.

Kader 2: Redenen voor het hoge aantal deeltijdwerkers in Nederland
Het grote aandeel deeltijdwerkers in Nederland (de helft van de werkende bevolking, ongeveer
75 % van de vrouwen) heeft diverse culturele, fiscale en geschiedkundige oorzaken. Ten eerste
was het getrouwde vrouwen tot in de jaren veertig bij wet verboden om te werken, waardoor de
‘moeder aan de haard’ een ideaal werd dat ook vandaag nog leeft. Zo denkt ongeveer 40 % van de
Nederlandse mannen en vrouwen dat de familie eronder zou lijden, mocht de vrouw voltijds
werken (Portegijs & Keuzenkamp, 2008). Deeltijds werken wordt voor vrouwen beschouwd als de
ideale oplossing als ze kinderen hebben; zo gaven de Nederlanders in een in 2010 verricht
onderzoek aan dat voor vrouwen met kinderen jonger dan 3 jaar de ideale arbeidsduur 2 dagen
per week is (Portegijs & Merens, 2010). In Nederland kregen deeltijdwerkers ook pas in 1996
dezelfde rechten als voltijdwerkers. Ten tweede is deeltijds werken voor heel wat Nederlanders
een bewuste keuze (ze hebben het derde laagste percentage onvrijwillig deeltijds werkenden in
heel Europa). Een belastinghervorming in 2001 die het voor vrouwen voordeliger maakte om toe
te treden tot de arbeidsmarkt en die de marginale belastingvoet voor hen verminderde, zorgde er
weliswaar voor dat de participatiegraad van de vrouwen steeg, maar het aantal door vrouwen
gewerkte uren ging er niet significant door naar omhoog (Bosch en Van der Klauw, 2009). Toch is
het aantal onvrijwillig deeltijds werkenden in Nederland sterk gestegen vanaf de crisis in 2008 en
vooral vanaf het jaar 2010 en beloopt het nu ongeveer 10 % van alle deeltijdwerkers. Ten derde is
deeltijds werken in Nederland veel meer geïnstitutionaliseerd: terwijl deeltijdbanen in andere
landen vooral geconcentreerd zijn in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en
bepaalde betrekkingen waarvoor relatief weinig vaardigheden vereist zijn, zijn deeltijdbanen in
Nederland in alle sectoren en op alle niveaus van vaardigheden verkrijgbaar én aanvaard. In
Nederland werkt bijvoorbeeld 18,4 % van de managers deeltijds ten opzichte van slechts 7 % in
België. Ten vierde is het aanbieden van deeltijdbanen de afgelopen jaren onderdeel geworden
van het beleid om talent te kunnen aantrekken op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten vijfde
hebben Nederlandse vrouwen het financieel blijkbaar minder nodig om voltijds te werken: minder
dan 40 % van de Nederlandse vrouwen geeft aan dat ze om financiële redenen niet minder
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kunnen werken. In andere Europese landen, waar een groter aandeel van de vrouwen voltijds
werkt, beweert meer dan 50 % van hen dat ze om financiële redenen niet minder kunnen werken
(Portegijs & Keuzenkamp, 2008).

Grafiek 28 - Verloop van de deeltijdwerkers 1, 2
(in % van het totaal aantal werkenden op arbeidsleeftijd, 1983-2014)

Bron: EC (EAK).
1
Gegevens voor 1984 en 1986 geïnterpoleerd voor Nederland.
² Gegevens voor 1999 en 2000 voor België minder betrouwbaar vanwege breuk in de tijdreeks (overschakeling naar
trimestriële enquête).

Het aandeel van de deeltijdwerkers is de afgelopen dertig jaar in België en in al onze buurlanden
fors gestegen. Nederland is met een toename van 28,7 procentpunt sinds 1983 absoluut
recordhouder, gevolgd door België met 15,8 procentpunt. Over dezelfde periode steeg
deeltijdarbeid het minst sterk in Frankrijk, namelijk met slechts 9,1 procentpunt. Opvallend is dat
het aandeel van de deeltijdarbeid in Frankrijk tussen 1999 en 2009 quasi stabiel bleef. De
aanpassing van de wettelijke arbeidsduur voor voltijdwerkers naar 35 uur in 2000, in combinatie
met de mogelijkheid tot het ‘opsparen’ van overuren in een systeem van tijdsparen, heeft de
toename van de deeltijdarbeid is Frankrijk mogelijks getemperd (zie ook hoofdstuk 1). In België is
het aandeel van de deeltijdwerkers de laatste twee jaar voor het eerst sinds 1983 licht gekrompen;
dit is zowel aan een daling van het aandeel van de deeltijdwerkers in het totaal aantal werkenden
bij de mannen als bij de vrouwen toe te schrijven.

3.3.1.

Effect van deeltijdwerk op de werkgelegenheidsgraad

Deeltijds werk kan de werkgelegenheidsgraad verhogen omdat de deelname aan de arbeidsmarkt
erdoor gestimuleerd wordt. In de grafiek hieronder wordt het aandeel van de deeltijdarbeid en de
totale werkgelegenheidsgraad getoond. Met uitzondering van Finland en België schijnt een hoger
aandeel deeltijdwerkers in het totaal aantal werkenden ook gepaard te gaan met een hogere
werkgelegenheidsgraad, ongeacht de andere factoren die deze hogere werkgelegenheidsgraad
hebben beïnvloed. Bovendien blijkt dat in de meeste landen die als benchmark worden bestudeerd,
het aandeel van de deeltijdarbeid uitkomt tussen de 20 en 30 % van het totaal aantal werkenden.
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België heeft een relatief groot aandeel deeltijdwerkers en toch een relatief lage
werkgelegenheidsgraad. Het feit dat de gemiddelde arbeidsduur van de deeltijdwerkers in België
aanmerkelijk hoger ligt dan in de meeste landen die hieronder worden getoond, kan hebben
meegespeeld37. Verscheidene factoren kunnen verklaren waarom de gemiddelde arbeidsduur van
een deeltijdwerker in België hoger ligt. Ten eerste verbiedt de wetgeving in de meeste
bedrijfstakken een arbeidsduur die minder is dan een derde van de arbeidsduur van een
voltijdwerker in dezelfde bedrijfstak. Ten tweede kiezen deeltijdwerkers in België het vaakst voor
een arbeidsduurvermindering van 50 % of minder. Ruim een kwart van de deeltijdwerkers werkt
vier vijfden. Ten derde kan het gewoon een kwestie van voorkeur zijn van de werknemers, die
minder leeft in de andere landen. Ten vierde zijn de opvangfaciliteiten voor kinderen (vooral vanaf
de kleuterschool) in Europees perspectief goed, waardoor moeders meer uren kunnen werken. In
de noordse landen, Nederland en Duitsland wordt deeltijdarbeid, historisch beschouwd, door de
regering en de politieke partijen sterk ondersteund. Finland daarentegen heeft een cultuur van een,
zowel voor mannen als voor vrouwen, vrij lange wekelijkse arbeidsduur die in de hand wordt
gewerkt door de kwaliteit van de opvangdiensten en vertoont dus een vrij lage deeltijdgraad
(Eurofound, 2011). Ten vijfde kan de ontwikkeling van de stelsels van loopbaanonderbreking en
tijdskrediet (zie hoofdstuk 4) een rol hebben gespeeld. Zij leverden immers een bijdrage aan de
verhoging van het aandeel deeltijdwerkers in de werkgelegenheid, maar arbeidsduurvermindering
in deze stelsels leidt zelden tot vervangende/compenserende aanwervingen en dus een verhoging
van de werkgelegenheidsgraad, aangezien de personen in deze stelsels hun arbeidsduur slechts
tijdelijk inkorten. Zoals eerder aangetoond in de inleiding, is de werkgelegenheidsgraad als gevolg
van de personen die deeltijds aan de slag zijn wel gestegen met 7 procentpunt sinds 1995.
Daartegenover staat dat de bijdrage van de voltijdwerkers aan de groei van de
werkgelegenheidsgraad lichtjes negatief was ten belope van -0,5 procentpunt.

37 De gewoonlijk per week gewerkte uren voor een deeltijdwerker variëren tussen 18,4 uren in DK en 23,9 uur in BE (FR:

23,0; NL: 19,6; DE: 18,6; AT: 20,6; FI: 19,4; SE: 23,7; UK: 19,0; EU15: 19,9; EU28: 20,0).
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Grafiek 29 - Aandeel van de deeltijdwerkers en werkgelegenheidsgraad
(respectievelijk t.o.v. het totale aantal werkenden en t.o.v. de totale bevolking op arbeidsleeftijd, 2013)

Bron: EC (EAK).

Deeltijds werken heeft op de werkgelegenheidsgraad vooral een positieve impact omdat de
deelname van vrouwen en ouderen aan de arbeidsmarkt erdoor wordt gestimuleerd. Samen met
de sterke toename van het aantal deeltijdwerkers ten opzichte van het totaal aantal werkenden,
steeg in België ook het aantal werkende vrouwen. De laatste dertig jaar is de
werkgelegenheidsgraad van de Belgische vrouwen sterk opgelopen (tussen 1983 en 2013 met
20,8 procentpunt), terwijl de werkgelegenheidsgraad van de mannen licht is gedaald
(-3,5 procentpunt sinds 1983). Opvallend in deze context is vooral de zeer sterke groei van de
werkgelegenheidsgraad bij de vijftigplussers, in het bijzonder bij de vrouwen (zie grafiek 30). Bij de
mannen ouder dan 50 jaar daalde de werkgelegenheidsgraad opmerkelijk tussen 1983 en 1993. In
1993 vond er een kentering plaats, die waarschijnlijk deels kan verklaard worden door de instelling
van een regeling voor aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in het geval van
halvering van de arbeidsprestaties (cao 55) in dat jaar.
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Grafiek 30 - Werkgelegenheidsgraad van mannen en vrouwen in België en de buurlanden
(percentage van de werkenden t.o.v. de totale bevolking op arbeidsleeftijd, tenzij anders vermeld,
1983-2014)12

Bron: EC (EAK).
1
Gegevens voor Nederland geïnterpoleerd voor 1984 en 1986.
2
Breuk in de tijdreeks voor België in 1999 door de overschakeling naar een trimestriële enquête.

De uitbreiding van het beschikbare aantal deeltijdse banen, het hogere opleidingsniveau van de
vrouwen, alsook de andere flexibiliteitsstelsels (waarvan de loopbaanonderbreking reeds zijn
oorsprong vond in 1985, deels om een antwoord te bieden aan de hoge werkloosheid in die tijd)
hebben mee bijgedragen tot een toename van de participatie van de vrouwen aan de arbeidsmarkt
en een stijging van het aantal effectief werkende vrouwen in België. Vrouwen hadden (en hebben)
immers vaak meer huishoudelijke en zorgverplichtingen dan mannen en werden, gezien het
ontbreken van mogelijkheden om (tijdelijk) de loopbaan in te perken of op te schorten, daardoor
vroeger verhinderd om voltijds deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ook het subsidiëren van de
uitbouw van de kinderopvang, het verzekeren van de betaalbaarheid ervan door de invoering van
inkomensgerelateerde tarieven en de verschuiving van culturele normen naar een
tweeverdienersmodel hebben de deelname van de vrouwen aan de arbeidsmarkt opgevoerd. Ten
slotte heeft het invoeren van het stelsel van de dienstencheques ervoor gezorgd dat meer laag- en
middengeschoolde vrouwen (vooral deeltijds) aan de slag konden. Wat de vrouwen ouder dan 50
betreft, hebben de gelijkstelling van hun pensioenleeftijd met die van de mannen alsook een aantal
maatregelen om de arbeidsduur op latere leeftijd aan te passen, hen ertoe aangezet langer aan de
slag te blijven.
Deeltijdarbeid biedt een grotere flexibiliteit waardoor het kan gecombineerd worden met een
studie (zie punt 3.5) of met de zorg voor kleine kinderen of andere zorgbehoevenden. Op die
manier kan deeltijdarbeid ook personen aantrekken die anders inactief zouden blijven of uit de
arbeidsmarkt zouden stappen indien ze hun aantal gewerkte uren niet zouden kunnen verminderen
ten opzichte van de wettelijke arbeidsduur en heeft het bijgedragen tot de verhoging van de
werkgelegenheidsgraad in België. Desondanks toont grafiek 30 dat de werkgelegenheidsgraad in
België lager is dan in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Dit effect kan deels verklaard worden
doordat studenten in België grotendeels voltijds studeren terwijl dit in onze buurlanden minder het
geval is, en doordat de Belgen vroeger uit de arbeidsmarkt stappen op het einde van de loopbaan.
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Zelfs na het in het overweging nemen van deze twee factoren blijft de werkgelegenheidsgraad in
België echter lager dan in Frankrijk, Nederland en Duitsland.
Door het ruime aandeel van de vrouwelijke deeltijdwerkers is het echter ook belangrijk het verloop
van de werkgelegenheidsgraad in voltijds equivalenten (VTE) te analyseren. De gebruikelijke
werkgelegenheidsgraad geeft immers enkel weer welk aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd
aan het werk is, maar hij houdt geen rekening met het aantal uren dat een persoon per jaar werkt
in zijn of haar betrekking. Door het totaal Belgisch arbeidsvolume om te rekenen in voltijdbanen
wordt een vollediger beeld van de werkgelegenheidsgraad verkregen. Uitgedrukt in VTE geeft die
werkgelegenheidsgraad met andere woorden het aandeel van de bevolking aan dat zou werken
indien het totale arbeidsvolume enkel verdeeld zou zijn over voltijdbanen (zie sectie 1.1.2.4). Door
het hoge aantal deeltijdwerkers is de werkgelegenheidsgraad in VTE lager dan de ‘gewone’
werkgelegenheidsgraad. De positie van België verandert ook ten opzichte van de buurlanden, de
werkgelegenheidsgraad in VTE ligt in België immers hoger dan in Nederland vanwege het groot
aantal parttimers daar die gemiddeld ook minder uren werken dan in België. Maar zelfs in VTE
bevindt de werkgelegenheidsgraad zich in België op een lager niveau dan in Duitsland en Frankrijk.
Kader 3: Het effect van het stelsel van de dienstencheques op de werkgelegenheid.
Het stelsel van de dienstencheques, dat werd ingevoerd bij wet op 20 juli 2001 en echt startte op
1 januari 2004, had tot doel de ontwikkeling van de buurtdiensten en –banen te bevorderen – die
vooral worden uitgeoefend door laaggeschoolde werknemers – en een deel van het zwartwerk –
dat courant was in de sector van de huishoudelijke diensten – te regulariseren. Daarnaast
beoogde het de balans tussen werk en privéleven van de hogergekwalificeerden te verhogen door
het ter beschikking stellen van huishoudelijke diensten aan een redelijke prijs.
De gebruikers van de dienstencheques genieten een belastingvermindering, die in Vlaanderen en
Brussel nog steeds wordt berekend tegen een aanslagtarief van 30 % (een dienstencheque van € 9
kost in realiteit dus slechts € 6,30 voor de gebruiker na belastingvermindering). Het
maximumbedrag waarop de belastingaftrek voor dienstencheques van toepassing is, is wel
geplafonneerd tot € 1400 per jaar per persoon. De gebruiker van wie de hoofdverblijfplaats zich in
het Waalse gewest bevindt geniet enkel van een belastingvermindering van € 0,90 voor de eerste
150 aangekochte dienstencheques in 2015 (een dienstencheque van € 9 kost hem in werkelijkheid
€ 8,10 na belastingvermindering).
Het aantal werknemers in het stelsel van de dienstencheques is tussen 2004 en 2014
onafgebroken gestegen, om uit te komen op ongeveer 123 000 werknemers in 2014. Het aantal
werkenden in het dienstenchequestelsel vertegenwoordigde zo 1,7 procentpunt van de totale
werkgelegenheidsgraad van 63,8 %. Het succes van het systeem overtrof hiermee alle
verwachtingen, en aanpassingen zijn bijgevolg noodzakelijk gebleken om misbruik tegen te gaan
en ervoor te zorgen dat een hoger aandeel van de kostprijs door de gebruikers wordt gedragen.
Daarom werd de prijs geleidelijk aan opgetrokken van 6,2 euro tot 9 of 10 euro per
dienstencheque in 2014 (zie tabel).
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Prijs van een
dienstencheque (op 1
januari, tenzij anders
vermeld, in €)

Aantal werknemers
(jaargemiddelden, in
duizenden)

Aandeel werknemers
erkende
ondernemingen
dienstencheques in
totale
werkgelegenheid (in
%)

6,2-6,71
6,7
6,7
6,7
6,7-7,0 2
7,5
7,5
7,5
7,5
8,5
9,0-10,03

3
12
24
37
56
74
90
101
109
118
123

0,1
0,3
0,6
0,8
1,3
1,7
2,0
2,2
2,4
2,6
2,7

Jaarlijkse arbeidsduur
werknemers
dienstencheques
(jaargemiddeldes, in
uren)

1029
1041
1083
1134
1000
1012
1019
1018
1055
1045
993

Bronnen: RSZ, RVA, NBB.
1
Verhoogd in november 2004.
2
Verhoogd in mei 2008.
3
9 euro voor de eerste 400 bestelde dienstencheques, 10 euro voor de volgende 100 dienstencheques per
persoon.

Aanvankelijk was een groot deel van de gecreëerde arbeidsplaatsen het gevolg van de
regularisatie van banen die reeds bestonden in de informele economie of van de omzetting van
dienstenactiviteiten die voorheen werden verricht in het kader van de plaatselijke
werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s), zodat de nettoweerslag op de werkgelegenheid
relatief klein was. In 2013 was 53,7 % van de personen die instroomden in het stelsel van de
dienstencheques ervoor echter volledig werkloos of leefde van een leefloon. De 123 000
personen tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques vertegenwoordigden ondanks de
enorme stijging van het aantal werknemers in het stelsel van de dienstencheques sinds 2004
slechts ongeveer 3 % van de totale werkgelegenheid in 2014. En hoewel het aantal werknemers
onafgebroken bleef stijgen sinds de invoering van het stelsel, is de gemiddelde jaarlijkse
arbeidsduur per persoon sinds 2013 beginnen dalen. Mogelijke redenen hiervoor zijn een
geleidelijke verzadiging van de vraag (een gezin op vijf gebruikt reeds dienstencheques voor het
uitbesteden van huishoudelijke taken) en de verhoging van de kostprijs voor de gebruikers.
Volgens een studie van Idea Consult maken vrouwen de overgrote meerderheid van de
werknemers uit (97,4 %) in het stelsel van de dienstencheques. Het is dus hoofdzakelijk de
werkgelegenheidsgraad van de vrouwen die positief beïnvloed wordt door het bestaan van het
stelsel van de dienstencheques. Iets minder dan een vijfde van werknemers is jonger dan 30 jaar
(19,0 %), en een ander vijfde 50 jaar of ouder (22,9 %). Voorts is 54,2 % van de personeelsleden
laaggeschoold, wat betekent dat ze ten hoogste een getuigschrift lager onderwijs of lager
secundair onderwijs hebben behaald, en is 41,9 % van hen middengeschoold. Ten slotte heeft iets
meer dan 70% van de werknemers de Belgische nationaliteit (71,9%), terwijl 20,1 % onderdanen
van een ander land van de EU27 betreft en 8,0 % afkomstig is uit een land buiten de EU27 (Gerard
et al., 2014).
De dienstencheques zorgden er bovendien voor dat een aantal gebruikers van de cheques (en hun
partners) een hoger arbeidsvolume aanging, hetzelfde arbeidsvolume behield of zelfs toetrad tot
de arbeidsmarkt als gevolg van de mogelijkheid om een deel van de huishoudelijke taken uit te
171.

besteden. De gebruikers creëerden een vraag naar arbeid in het stelsel van de dienstencheques,
omdat de kostprijs ervan redelijk is en het risico ten opzichte van het inschakelen van een
zwartwerker zeer laag ligt. Door de mogelijkheid van het uitbesteden van een deel van hun
huishoudelijke taken en de daaruit volgende verhoging/ het behoud van hun arbeidsvolume, stijgt
ook het arbeidsaanbod/ blijft het arbeidsaanbod behouden. In die zin kunnen bovenstaande
cijfers dan ook een onderschatting zijn van het positieve effect van de dienstencheques op de
werkgelegenheid. In een enquête van Idea Consult (2011) gaf 78 % van de gebruikers (meer dan
60% van de respondenten bij de gebruikers waren vrouwen) aan dat de cheques geen invloed
hadden gehad op hun tewerkstelling, maar 10,6 % gaf aan meer te zijn gaan werken en 0,6% gaf
aan opnieuw te zijn gaan werken. Bovendien liet 10,8 % optekenen dat ze zonder
dienstencheques minder zouden zijn gaan werken. De gebruikers die aangaven meer te zijn gaan
werken, werkten gemiddeld 1,47 dagen per week meer dan zonder de dienstencheques. De
dienstencheques ressorteerden zelfs een positieve invloed op het arbeidsvolume van 8,8% van de
partners van de gebruikers (0,4 % ging terug gaan werken, 4,3 % werkte meer uren als voordien
en 4,1 % zou anders minder uren zijn gaan werken). De partners van de gebruikers die meer
zouden zijn gaan werken als gevolg van de dienstencheques, werkten gemiddeld 1,37 dagen meer
per week. Geëxtrapoleerd naar de volledige populatie werkende gebruikers zou dit in 2010 geleid
hebben tot meer dan 5 miljoen bijkomend gewerkte dagen ( d.i. het equivalent van meer dan
23.000 VTE).
Daarnaast kunnen de huishoudelijke diensten gezorgd hebben voor een verschuiving van
koopkracht van hooggeschoolde naar laag- en middengeschoolde gezinnen; het wegvallen ervan
zou een eerder negatief effect kunnen hebben op de consumptie indien dit bij de hooggeschoolde
huishoudens leidt tot een hogere spaarquote. Langs de andere kant konden de middelen, die
door de huishoudens werden ingezet voor het betalen van de huishoudelijke diensten, anders
worden aangewend voor de consumptie van andere goederen of diensten of voor investeringen
die misschien een hogere groei zouden hebben teweeggebracht voor onze economie.
Het succes van het stelsel van de dienstencheques wat betreft het aantal personen die toetrad tot
dit stelsel als werknemer sinds 2004 kan toe te schrijven zijn aan het feit dat het sociaal statuut
als dienstencheque-werknemer veel beter is dan wanneer deze persoon hetzelfde werk in het
‘zwart’ uitoefent. Gezien het feit dat het stelsel voornamelijk deeltijdse banen aanbiedt aan
personen die in de buurt wonen, is het ideaal voor personen die slechts een beperkt aantal uren
per week willen werken. Dit blijkt uit de cijfers: slechts 11,2 % van de werknemers in het stelsel
van de dienstencheques werkte voltijds in 2013, en 64,2 % werkte minder dan halftijds (Gerard et
al., 2014). De beperkte arbeidsduur kan een aantal personen over de streep getrokken hebben
om toe te treden tot de arbeidsmarkt of hun arbeidsvolume te verhogen.
Ten slotte is het belangrijk te onderstrepen dat de dienstencheques ook een zekere kost met zich
mee brengen, die sinds de zesde staatshervorming werd overgeheveld naar de gewesten. In 2014
schatte Idea Consult in dat de bruto kostprijs van het systeem in 2013 € 1,9 miljard bedroeg
(ongeveer 0,5 % van het bbp in hetzelfde jaar). Na aftrek van de directe terugverdieneffecten verminderde werkloosheidsuitkeringen, meerontvangsten uit sociale bijdragen, hogere
bedrijfsvoorheffing – en de indirecte terugverdieneffecten van de eerste orde – het wegvallen van
de werkloosheidsuitkeringen en meerontvangsten uit de sociale bijdragen van het
omkaderingspersoneel, stijging van de vennootschapsbelasting- zouden de kosten van het stelsel
met ongeveer 44 % verlaagd zijn, om uit te komen op ongeveer € 1 miljard.

3.3.2.

Transities vanuit deeltijdwerk

Uit de bestaande empirische studies blijkt dat deeltijdarbeid voor de meeste werknemers een
transitiefase is op de arbeidsmarkt. Een analyse van de OESO (2010) toont dat een groot aantal
werknemers in 19 onderzochte Europese landen per jaar beginnen en stoppen met deeltijdwerk: de
personeelsrotatie – dat is de som van de in- en uitstroom van deeltijdwerkers in de loop van een
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jaar – betrof in 2005-2006 nagenoeg 82 % van de deeltijdarbeid. In België beliep deze
personeelsrotatie slechts 45 %. Toch was er gemiddeld beschouwd een hoge ‘retentiegraad’ in
Europa: twee derde van de deeltijdwerkers bleef immers gedurende ruim een jaar in het deeltijds
stelsel. Overeenstemmend lag deze retentiegraad nog veel hoger in België en bedroeg er 81 %. De
rotatiegraad is veel hoger – en de retentiegraad veel lager – in de landen waar het aandeel van de
deeltijdarbeid gering is en waar de aan deeltijdarbeid verbonden bestraffing (vaak) relatief zwaar is.
De resultaten voor België wijzen op, enerzijds, een hoge graad van deeltijdarbeid en, anderzijds,
een hoog percentage vrijwillig deeltijdwerk. Het geval van Nederland is in dat opzicht ook
illustratief.
Gemiddeld beschouwd, ging in Europa ieder jaar ongeveer 1/4 van de deeltijdwerkers voltijds of
opnieuw voltijds aan het werk (zie grafiek 31). Dit lag in België heel wat lager: slechts 12,9 % van de
deeltijdwerkers ging er (opnieuw) voltijds aan de slag. Er waren in Europa relatief gezien minder
deeltijdwerkers die het jaar erop werkloos werden (14 %), maar hier werden van land tot land
opmerkelijke verschillen voor opgetekend (7,4 % voor BE). Hoewel er, in de landen waar
deeltijdarbeid veel voorkomt, relatief meer deeltijdwerkers gedurende ten minste twee
opeenvolgende jaren aan het werk blijven, is de overgang naar voltijdarbeid in die landen minder
frequent.

Grafiek 31 - Transities vanuit deeltijdwerk1, 2
(gemiddelde over de periode 2005-2006)

Bron: OESO, Perspectives de l'emploi 2010.
*** statistisch significant bij 1 % op basis van alle beschikbare Europese gegevens (de 19 landen onderzocht in de
studie).
1
Geen gegevens beschikbaar voor Duitsland en Denemarken in de studie.
2
Het gemiddelde voor de EU bedraagt hier het gemiddelde voor de 19 bestudeerde landen in de analyse van de
OESO.

De mogelijkheden op het gebied van transitie van een deeltijd- naar een voltijdbaan of van een
deeltijdbaan naar inactiviteit zijn ook afhankelijk van de individuele kenmerken van de
werknemers. Volgens de OESO (2010) zou het hebben van jonge kinderen, het samenwonen als
koppel en het beschikken over een gering opleidingsniveau, de mogelijkheid om naar een
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voltijdbaan over te schakelen immers beperken, vooral voor vrouwen. Het zou tevens de kans
vergroten dat dergelijke personen uit de werkgelegenheid verdwijnen, in vergelijking met de kans
dat ze deeltijds aan het werk blijven. Bij overigens gelijkblijvende omstandigheden zit de kans er
meer in dat deeltijdwerkers uit een huishouden met een laag beschikbaar inkomen inactief worden
dan dat ze aan het werk blijven (al dan niet deeltijds of voltijds). Voor kansarmen fungeert
deeltijdwerk dus blijkbaar niet als opstap naar een voltijdbaan en naar meer economische
autonomie en helpt het ook niet altijd om de band met de arbeidsmarkt te vrijwaren.

3.4. Kenmerken van de deeltijdwerkers
3.4.1.

Geslacht en leeftijd

Binnen de verschillende leeftijdscategorieën werken bij de mannen vooral de jongste en de oudste
generatie vaker deeltijds (14,4 % van de 15-24-jarigen, 16,3 % van de 55-64-jarigen). In België zakt
het aandeel van de deeltijdwerkers voor mannen tussen 25 en 44 jaar, waarna het vanaf 45 jaar
weer langzaam begint te stijgen en een hoogtepunt bereikt voor de oudste groep werkende
mannen (tussen 55 en 64 jaar). Vlaanderen volgt dezelfde verdeling van de mannelijke
deeltijdwerkers naar leeftijd als België, terwijl in Wallonië en Brussel de grootste groep
deeltijdwerkers bij de mannen zich in de leeftijdsgroep 15 tot 24 jaar bevindt. Vooral in Brussel is
dit opvallend: de deeltijds werkende mannen maken bij de 15 tot 24-jarigen 32,6 % uit van alle
werkenden.
Bij de vrouwen werkt in alle leeftijdscategorieën een aanzienlijke groep deeltijds, maar er zijn toch
ook leeftijdsgebonden schommelingen te zien in het aandeel deeltijdwerkers. Het aandeel van de
deeltijdwerkers in het totale aantal werkende vrouwen in een leeftijdscategorie is duidelijk het
grootst tussen de 55 en 64 jaar. Net als bij de mannen is er ook hier een daling te zien in de
intermediaire leeftijdsgroep, waarna het percentage deeltijdwerkers gestaag toeneemt met de
leeftijd. Opnieuw geldt dat enkel in Vlaanderen de groep vrouwelijke deeltijdwerkers het grootst is
bij de werkenden tussen de 55 en 64 jaar. In Brussel en Wallonië zijn de deeltijds werkende
vrouwen immers sterker vertegenwoordigd bij de 15 tot 24-jarigen (47,5 % en 50,1 %).
Het hoge aandeel deeltijdwerkers op oudere leeftijd heeft zowel bij de mannen als bij de vrouwen
onder meer te maken met drie factoren: ten eerste dat werknemers het zich op die leeftijd al
kunnen ‘veroorloven’ om het wat rustiger aan te doen en ten tweede dat ze geleidelijk aan minder
uren gaan werken naarmate hun pensioen nadert (zie punt 4.1). Ten derde speelt ook een
belangrijke, minder ‘vrijwillige’ factor: soms is deeltijdarbeid voor oudere werknemers de enige
mogelijke weg voor herintrede na een periode van (voltijd)arbeid en werkloosheid. De verdere
verhoging van de toegestane leeftijd om met (vervroegd) pensioen te gaan, zou tot een nog hoger
aandeel van 55-64-jarigen in deeltijdarbeid kunnen leiden in de toekomst.
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Grafiek 32 - Deeltijdwerkers naar geslacht en leeftijdsklasse
(in % van het totale aantal werkenden in de overeenstemmende leeftijdsgroep1, 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
Opgelet bij de interpretatie van de gegevens voor Brussel voor de 15-24-jarigen en de 55-64-jarigen gezien de
beperktheid van de steekproef.

3.4.2.

Burgerlijke staat

Tabel 14 - Deeltijdwerkers naar geslacht en burgerlijke staat
(in % van het totale aantal werkenden op arbeidsleeftijd in de overeenstemmende categorie, 2013)

Weduwe/weduwnaar of gescheiden
Ongehuwd
Gehuwd
Totaal

Man

Vrouw

9,4
8,7
8,6
8,7

43,3
32,1
49,4
42,5

Bron: EC (EAK).

Gehuwde vrouwen (49,4 % van hen) werken het vaakst deeltijds, terwijl dit bij mannen de
weduwnaars of gescheiden mannen zijn (9,4 % van hen). Ook de weduwes en gescheiden vrouwen
scoren hoog. Het hoge aantal vrouwelijke deeltijdwerkers binnen een huwelijk zou erop kunnen
wijzen dat bij gehuwde koppels in de Belgische samenleving de man nog vaak de belangrijkste
kostwinner is, terwijl de vrouw het wat kalmer aandoet om voor het huishouden of de kinderen te
zorgen. Hoewel een enquête van het Steunpunt WSE bij 1029 werknemers38 (Verbruggen &
Schoreel, 2014) aanwees dat 60 % van de gezinnen in Vlaanderen uit tweeverdienersgezinnen
bestaat, bleef de man echter in 2 op 3 van deze gezinnen de belangrijkste kostwinner en bij slechts
15 % van de tweeverdienersgezinnen had de vrouw het hoogste inkomen. Ook bleek dat vrouwen
nog altijd noemenswaardig meer tijd spenderen aan het huishouden en de kinderen dan mannen,
ondanks de decennialange verschuiving naar een meer gendergelijke verdeling van de
38 Enquête ‘Loopbanen in Vlaanderen’, Steunpunt Werk en Sociale Economie, voorjaar 2011. Grootschalige studie met

enquête bij een representatieve steekproef van 1029 werknemers in Vlaanderen.
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huishoudelijke taken en zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Vrouwen besteden er per week
respectievelijk 18 en 19 uur aan, tegen 8 en 11 uur bij de mannen. Vaders jonger dan 30 jaar zorgen
wel vaker voor de kinderen (25 uur per week), maar besteden hierdoor wel minder tijd aan
huishoudelijke taken (gemiddeld slechts 6 uur per week). Ondanks het grote aantal
tweeverdienersgezinnen blijkt een gelijke verdeling tussen werk en gezin bij beide partners dus nog
steeds niet de regel. Positief is wel dat 74 % van de vaders in een enquête van de Gezinsbond
(Vrints, 2014) te kennen gaf meer tijd te willen besteden aan het gezin. Bovendien bleek dat van de
vaders die meedeelden dat ze niet meer tijd konden besteden aan het gezin, 58 % hiervoor een
financiële reden had.
Een belangrijke factor die bepaalt hoe de arbeid in een gezin wordt verdeeld over de twee ouders,
is de aanpassing van de belastingheffing als een van de twee partners niet/minder/meer werkt
(neutraliteit van de belastingen). In het algemeen zijn de belastingen in België lager wanneer de
kinderen in een tweeverdienersgezin leven dan in een gezin waar maar één ouder werkt, maar
hetzelfde inkomen genereert. Daarentegen maakt tabel 15 duidelijk dat het voor koppels soms
fiscaal voordeliger is als een van beide aanzienlijk minder verdient, wat vaak zo is wanneer een van
de partners deeltijds werkt. Zo zijn de belastingen voor een koppel met twee kinderen van 6 en 11
jaar in België lager wanneer een van de partners maar 33 % van het gemiddelde loon verdient en
de andere een gemiddeld loon (27,1 %) dan wanneer beide partners in dezelfde situatie 67 % van
het gemiddelde loon verdienen (28,3 %).
In België blijkt het model met een dominante kostwinner dus soms nog steeds voordeliger te zijn
voor het gezinsinkomen, wat meteen ook ten dele kan verklaren waarom vele (getrouwde)
vrouwen met zorgtaken kiezen voor deeltijds werk. Vooral het systeem van het ‘huwelijksquotiënt’
stimuleert een van de gehuwde of wettelijk samenwonende partners om niet/minder uren aan de
slag te gaan. Dit is belangrijk aangezien de belastingdruk op arbeid in ieder geval zeer hoog is in
België (op een na hoogste van de EU in 2012).
Tabel 15 - Gemiddelde betalingen aan de overheid bij verschillende inkomensverdelingen voor een koppel met twee
kinderen van 6 en 11 jaar en inkomens gelijk aan 133 % of 200 % van het gemiddelde loon
(belastingen in % van het bruto gezinsinkomen, 2012)

Eenverdienergezinnen

Brutoinkomen ten
opzichte van
het
gemiddelde
inkomen

België
Duitsland
Frankrijk
Nederland
Gemiddelde
OESO

Dominante
tweeverdienersgezinnen

133-0

200-0

10033

15050

67-67

100100

1

2

3

4

5

31,5
25,8
23,3
30,2

40,9
29,2
25,8
36,9

27,1
26,7
22,2
22,3

37,6
32,5
26,1
29,5

20,7

27,5

17,4

24,0

Bron: OESO Tax Benefit Model 2012.

176.

Gelijke
tweeverdienersgezinnen

Verschil in nettooverdrachten aan de
overheid: eenverdiener en
gelijke
tweeverdienersgezinnen

Verschil in nettooverdrachten aan de
overheid als aandeel van
het netto-inkomen:
eenverdiener en gelijke
tweeverdienersgezinnen

133

200

133

200

6

7
((1-5)/1)*
100

8
((2-6)/2)*
100

9
((15)/Nettoinkomen[1])
*100

10
((26)/Nettoinkomen[2])
*100

28,3
26,7
23,7
20,0

37,2
33,9
26,4
27,0

10,3
-3,5
-1,5
33,8

9,2
-16,0
-2,5
26,7

4,7
-1,2
-0,5
14,6

6,4
-6,6
-0,9
15,6

16,7

23,1

19,2

15,1

5,0

6,1

3.4.3.

Opleidingsniveau

Zowel voor mannen als voor vrouwen geldt: hoe lager geschoold ze zijn, hoe groter de kans is dat
ze deeltijds werken. Volgens sommige onderzoekers komt dit doordat laaggeschoolden zich vaker
minder verbonden voelen met het werk (vooral vrouwen, zie Hakim, 2000 en 2002), ze er minder
voldoening uithalen en hun werk niet tot hun verdere ontwikkeling leidt (Nelen en de Grip, 2009).
Anderzijds moeten laaggeschoolden ook vaker genoegen nemen met banen met minder goede
werkomstandigheden. Laaggeschoolden oefenen immers vaker elementaire beroepen uit, in het
bijzonder in de industrie, de horeca en de bouwnijverheid, die aanvankelijk relatief weinig
vaardigheden vergen, waarvoor de opleiding vaak (deels) op de werkplek plaatsvindt en die enkel
worden aangeboden in een deeltijds stelsel. Een derde reden is dat laaggeschoolden misschien niet
voldoende ingelicht zijn over de andere bestaande stelsels van arbeidsduurvermindering naast de
gewone deeltijdarbeid, zoals het ouderschapsverlof en het tijdskrediet (Cantillon et al., 2010)39.
Wellicht voldoen laaggeschoolden (die vaker banen hebben met een groter risico op werkloosheid
en minder stabiliteit doorheen hun loopbaan kennen) ook minder aan de anciënniteitsvoorwaarden
voor de alternatieve stelsels van deeltijdarbeid (zoals ouderschapsverlof en tijdskrediet).
Tabel 16 - Deeltijdwerkers naar opleidingsniveau
(in % van het overeenstemmende aantal werkenden op arbeidsleeftijd, 1995 en 2013)

Mannen
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold
Vrouwen
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold

1995

2013

2,7

8,7

2,9
2,4
2,8
29,8
35,9
31,3
23,4

12,5
8,0
7,3
42,5
59,6
48,7
32,1

Bron: EC (EAK).

Tabel 16 toont bovendien aan dat het aandeel deeltijdwerkers ook het sterkst gegroeid is bij de
laaggeschoolden sinds 1995. Bij de groep van de hooggeschoolden is deeltijds werk relatief gezien
het minst sterk gestegen. Zoals eerder vermeld, zouden hooggeschoolden wel vaker gebruik maken
van andere stelsels om tijdelijk hun arbeidsduur te verkorten wanneer ze daartoe de noodzaak
voelen; in de ad-hocmodule 2010 van de EAK, bijvoorbeeld, stelde 23,1 % van de hooggeschoolden
minstens één maand minder uren te hebben gewerkt om voor het jongste inwonende kind te
zorgen40 tegen slechts 7,6 % van de laaggeschoolden. Naast het feit dat laaggeschoolden misschien
minder goed zijn ingelicht over de verschillende verlofstelsels, werken zij ook al vaker deeltijds dan
hooggeschoolden, waardoor ze minder de noodzaak voelen om hun uren te verminderen om voor
de kinderen te zorgen. Het is daarnaast ook mogelijk dat ze minder financiële draagkracht hebben
dan hooggeschoolden om hun aantal gewerkte uren verder terug te schroeven.
Onvrijwillig deeltijdwerk komt ook veel vaker voor bij laaggeschoolden. Bij de laaggeschoolde
mannen werkt 21,1 % deeltijds omdat geen voltijdse betrekking werd gevonden. Dat percentage
39 Zij blijken hier effectief minder gebruik van te maken: in de ad-hocmodule 2010 van de EAK omtrent de combinatie

van werk en gezin gaf 8,8 % van de laaggeschoolden aan ten minste één maand gestopt te zijn met werken om voor
het jongste inwonende kind te zorgen; bij de hooggeschoolden bedroeg dat percentage 21,3 %.
40 Zonder rekening te houden met het moederschaps- en vaderschapsverlof.
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loopt terug tot 11,9 % voor de middengeschoolden en tot 8,7 % voor de hooggeschoolden. Bij de
vrouwen wordt eveneens een daling van het percentage onvrijwillig deeltijdwerk opgetekend
naarmate het scholingsniveau toeneemt: het aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid loopt terug
van 13,4 % voor de laaggeschoolde vrouwen tot 5,2 % voor de houders van een diploma van het
hoger onderwijs.
Het feit dat laaggeschoolden vaker deeltijds werken dan midden- of hogergeschoolden en minder
gebruik zouden maken van de andere stelsels ter vermindering van de arbeidsduur, kan bijdragen
tot een grote loonkloof ten aanzien van de beter opgeleiden. Hoewel de loonkloof tussen mannen
en vrouwen in bruto-uurlonen immers groter is voor de hoogopgeleiden dan voor de
laagopgeleiden (zie tabel 17), leidt het zeer hoge aandeel van de deeltijds werkende vrouwen bij de
laaggeschoolden tot een grotere loonkloof in jaarlonen tussen mannen en vrouwen bij de
laaggeschoolden dan bij de hooggeschoolden in België (zie grafiek 33). Daarnaast verminderen
hooggeschoolden vaker hun arbeidsduur via andere stelsels, zoals het tijdskrediet, waarvoor ze
onderbrekingsuitkeringen van de RVA krijgen (zie hoofdstuk 4). Als gevolg daarvan hebben zij dus
een hoger inkomen dan ‘gewone’ deeltijdwerkers.

Tabel 17 - Gemiddelde bruto-uurlonen naar opleidingsniveau en loonkloof
(in € en in %, 2012)1
Maximaal hoger
secundair onderwijs
Vrouwen
Mannen
Loonkloof tussen vrouwen en mannen

Bron: IGVM.
1
In de industrie en de marktdiensten.
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14,41
16,29
12 %

Hoger onderwijs van
het korte type
18,79
21,70
13 %

Minimaal hoger
onderwijs van het
lange type
25,67
31,10
18 %

Grafiek 33 - Loonkloof in jaarlonen naar opleidingsniveau1
(in %, werkenden tussen 25 en 64-jaar, 2012 of laatste beschikbaar jaar2)

Bron: OECD (2014), Education at a Glance.
De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt berekend als het verschil tussen de gemiddelde jaarlijkse voltijdse
verdiensten van mannen tussen 25 en 64 jaar en die van vrouwen in procenten van de verdiensten van mannen van
25 tot 64 jaar. Voor de berekeningen worden brutoverdiensten gehanteerd, behalve in België, waar de
inkomstenbelastingen reeds werden afgetrokken.
2
De gegevens voor Frankrijk, Nederland en Zweden hebben betrekking op het jaar 2010 en die voor België op 2011.
Data voor de EU28 niet beschikbaar.
1

3.4.4.

Leidinggevende verantwoordelijkheden

Loontrekkenden die belast zijn met de supervisie of de leiding van ander personeel werken minder
vaak deeltijds dan loontrekkenden zonder deze verantwoordelijkheden. Het verschil bedroeg in
2013 maar liefst 20 procentpunt bij de vrouwen en 6 procentpunt bij de mannen. Het grote verschil
tussen het aandeel van de deeltijds werkende mannen en vrouwen blijft ook bij de personen met
leidinggevende verantwoordelijkheden bestaan; bij de vrouwen kiest immers een veel groter
percentage van de leidinggevenden voor deeltijdarbeid (28,3 %, tegen 5,4 % van de mannen). Er
zijn wel veel meer mannen met leidinggevende verantwoordelijkheden dan vrouwen (26,7 % van
alle mannelijke werknemers heeft leidinggevende verantwoordelijkheden, tegen 15 % van alle
vrouwelijke loontrekkenden).
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Grafiek 34 - Deeltijdwerkers naar geslacht en leidinggevende verantwoordelijkheden
(in % ten opzichte van het overeenstemmende aantal loontrekkenden op arbeidsleeftijd, 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).

3.4.5.

Arbeidsstatuut

Bij de vrouwen werken vooral de werkneemsters deeltijds (45,2 % van de werkneemsters), gevolgd
door de meewerkende familieleden zonder vergoeding (35,8 %). Bij de mannen werkt verreweg het
grootste aandeel deeltijds als ze meewerkende familieleden zonder vergoeding zijn (30,2 %). Bij de
mannelijke werknemers werkt maar 9,6 % deeltijds.

3.4.6.

Bedrijfstak en beroep

Het grootste aandeel deeltijdwerkers wordt gevonden in de dienstensector, en dan in het bijzonder
in de niet-marktdiensten (42,1 %). Binnen de niet-marktdiensten is het percentage deeltijdwerkers
bijzonder hoog in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening (45,9 %). In de
marktdiensten werkt ongeveer 1 op 4 deeltijds (24,2 %). Daar valt vooral het hoge aandeel
deeltijdwerkers in de administratieve en ondersteunende diensten (41,6 %) en het verschaffen van
accommodatie en maaltijden (37,5 %) op. Ook het onderwijs kent een hoog aandeel
deeltijdwerkers (29,8 %). Daarentegen werken in de industrie (11,2 %) en de bouwnijverheid
(6,8 %) relatief weinig parttimers.
Deeltijds werk is om een aantal redenen niet gelijk verdeeld over de bedrijfstakken. Ten eerste is dit
toe te schrijven aan het feit dat in een aantal sectoren de mannen veel sterker vertegenwoordigd
zijn dan de vrouwen en zij proportioneel gezien veel minder vaak deeltijds werken. Dit is zichtbaar
in het kleine aandeel deeltijdwerkers in onder andere de bouwnijverheid, de productie en
distributie van elektriciteit en de distributie van water, waar de mannen een grote meerderheid van
de werkenden vormen, zodat een zeer klein aandeel van de werkenden op deeltijdse basis werkt.
Omgekeerd komt deeltijdse arbeid meer voor in bedrijfstakken waarin de vrouwen traditioneel
sterker vertegenwoordigd zijn (distributie, schoonmaak bv.).
Bedrijfstakken waarin veel gestandaardiseerde taken worden verricht, zoals de administratieve en
ondersteunende diensten, lenen zich makkelijker voor deeltijds werk en worden bijgevolg ook
gekenmerkt door een hoger aandeel deeltijdwerkers. Daarnaast hebben een aantal sectoren een
groot aantal deeltijdwerkers in dienst omdat ze typisch vooral deeltijdse betrekkingen aanbieden
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(bv. in de horeca) of omdat verschillende deeltijdwerkers elkaar aflossen in ploegen tijdens de
pieken van activiteit in de loop van de dag (bv. in de verkoop).

Grafiek 35 - Aandeel van deeltijdwerkers per sector
(in % van het totale aantal werkenden op arbeidsleeftijd in de bedrijfstak, 2013)1

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
De ontbrekende sectoren volgens de NACE-classificatie waren niet significant omdat de steekproef van de
respondenten te klein was. Voorzichtigheid is tevens geboden bij de interpretatie van de gegevens voor de sectoren
‘extraterritoriale organisaties en lichamen’ en ‘distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering’
wegens een zeer kleine steekproef.

Het aandeel van de deeltijdwerkers in het totale aantal werkenden naar beroep (volgens de
ISCO-classificatie41) is groter in de elementaire beroepen, bij het dienstverlenend personeel en de
verkopers, bij het administratief personeel en in de intellectuele, wetenschappelijke en artistieke
beroepen. De elementaire beroepen, waar veel gestandaardiseerde taken worden uitgevoerd die
minder individuele inbreng en creativiteit vereisen en hierdoor gemakkelijk kunnen worden
opgesplitst, vertonen het hoogste percentage deeltijdse werkkrachten (51,3 %). Anderzijds valt het
hoge aandeel van de parttimers ook te verklaren doordat bij de elementaire beroepen een groot
aantal betrekkingen enkel op deeltijdse basis worden aangeboden (bv. in de schoonmaaksector,
het onderhoud). Ook bij het dienstverlenend personeel en in de verkoop werkt een opvallend deel
van de werkenden deeltijds, namelijk 41,8 %. Aan de andere kant van het spectrum staan de
managers, van wie slechts 7 % deeltijds werkt.

41 De internationale standaard beroepenclassificatie (ISCO) is een classificatie die werd opgesteld door de IAO (Internationale

Arbeidsorganisatie).

181.

Tabel 18 - Aandeel van de deeltijdwerkers per beroepsgroep
(in % van het totale aantal werkenden op arbeidsleeftijd in deze beroepsgroep, 2013)
Man
Managers
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen
Technici en verwante beroepen
Administratief personeel
Dienstverlenend personeel en verkopers
Geschoolde landbouwers, bosbouwers en vissers
Ambachtslieden
Bedieners van machines & installaties, assembleurs
Elementaire beroepen

3,1
8,9
8,1
9,8
16,8
1
6,9
6,2
6,4
19,7

Vrouw

Totaal

15,6
32,3
37,2
39,4
53,5
1
29,7
31,1
27,0
69,0

7,0
21,7
21,3
28,0
41,8
10,5
7,7
9,3
51,3

Bron: EC (EAK).
1
De schuingedrukte gegevens zijn niet volledig betrouwbaar door de beperkte grootte van de steekproef voor deze
variabele.

3.5. Redenen om deeltijds te gaan werken
Werkenden verkiezen om verschillende redenen deeltijds te gaan werken (zorg voor de kinderen,
ziekte, studie, enz.). Afhankelijk van de reden waarom het deeltijds werk wordt opgenomen, kan
het een ander effect op het menselijk kapitaal en de productiviteit van de deeltijdwerker hebben.
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een deeltijdse arbeidsonderbreking om zich toe te leggen op
een studie, kan een tijdelijke, kortstondige vermindering van de arbeidsduur zorgen voor
productievere werknemers op langere termijn en mogelijk een verhoogd arbeidsvolume in de
toekomst verzekeren. Daartegenover kan deeltijds werk eveneens een afname van het menselijk
kapitaal veroorzaken, bijvoorbeeld indien een werknemer voor de deeltijdse baan overschakelt
naar een andere functie waarin hij niet ten volle gebruikmaakt van zijn vaardigheden en scholing.
Het hoge percentage deeltijdwerkers bij de jongste categorie mannen is vooral toe te schrijven aan
de personen die werk en studie combineren (39,5 % van de deeltijdwerkers tussen 15 en 24).
Nochtans bestaan er in ons land verscheidene stelsels (tijdskrediet voor het volgen van een
opleiding, educatief verlof42/ opleidingsverlof) die de opleidingsbehoeften van werkenden trachten
te verzoenen met het uitoefenen van een baan, zelfs op voltijdse basis. Een groot deel (19,3 %) van
de deeltijds werkende mannen tussen 15 en 24 jaar werkt bovendien onvrijwillig deeltijds (zie
grafiek 36).
Ook bij de vrouwen in de jongste leeftijdsgroep mag het belang van de studie als motivatie voor het
deeltijds werk niet onderschat worden: 19,4 % van de deeltijds werkende vrouwen tussen 15 en 24
doet dit immers om een opleiding te volgen.
Bij de jonge vrouwen onder 25 jaar werkt meer dan een vijfde (22,7 %) onvrijwillig deeltijds, een
verschijnsel dat een hypotheek kan leggen op hun latere promotiekansen en inkomsten. Het
aandeel van de onvrijwillig deeltijds werkenden neemt bij de vrouwen wel af met de leeftijd. Bij de
mannen is dit niet het geval; voor de leeftijdsgroep van de 25 tot 34-jarigen wordt nog een stijging
opgetekend, eveneens gevolgd door een daling met de leeftijd.
Vrouwen vermelden zorgtaken vaker als beweegreden voor hun deeltijds werk dan mannen: 21,1 %
van de vrouwen vermeldt dat ze deeltijds werkt om voor een kind of een zorgbehoevende
volwassene te zorgen, tegen slechts 5,2 % van de mannen. Andere familiale of persoonlijke redenen
42 Het educatief verlof kan wel door cao’s gelimiteerd zijn tot opleidingen die enkel gerelateerd zijn met of nuttig zijn

voor de beroepsactiviteit.
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worden zowel door mannen als door vrouwen veel aangehaald als reden voor het deeltijds werk,
namelijk door 29,4 % van de deeltijds werkende vrouwen en door 22,4 % van de deeltijds werkende
mannen. In het totaal werkt dus 23,2 % van de vrouwen deeltijds om familiale redenen, tegen 11 %
van de mannen. In het onderstaande Kader wordt nagegaan welk effect de zorg voor de kinderen
sorteert op de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Bij de mannen vanaf 45 jaar komen
ook problemen met de eigen gezondheid naar voor als een belangrijk motief om deeltijds aan de
slag te gaan. Bij de vrouwen begint dit motief reeds vanaf 25 jaar een rol te spelen en kent een
lichte toename naarmate hun leeftijd vordert.
Grafiek 36 - Redenen waarom mannen en vrouwen deeltijds werken naar leeftijdsgroep1
(in % van het aantal deeltijds werkende mannen/vrouwen in elke leeftijdsgroep, 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
Ontbrekende categorieën wijzen op insignificantie van het aantal antwoorden op de enquêtevraag.

Kader 4: Invloed van kinderopvang op de participatiegraad en de werkgelegenheidsgraad van
vrouwen en op het verbeteren van het evenwicht tussen werk en privéleven.
Een groot aantal studies heeft uitgewezen dat een aanbod van betaalbare en kwalitatief
hoogstaande kinderopvang de participatiegraad van vrouwen aan de arbeidsmarkt aanzienlijk
verhoogt (o.a. Ribar, 1992; Del Boca, 2002; Wrohlich, 2011). Een toereikende kinderopvang kan niet
alleen de activiteitsgraad en de werkgelegenheidsgraad van vrouwen verhogen, maar ook bij de
bestaande werkende populatie het arbeidsvolume doen aangroeien (vrouwen kunnen ervoor
kiezen meer uren te werken wanneer ze hun kind langer in de crèche kunnen laten) en het
algemene welzijn van de vrouwen verbeteren doordat hun zorgverplichtingen makkelijker te
combineren zijn met hun professionele verplichtingen. Daarenboven verhoogt de deelname van
moeders aan de arbeidsmarkt het gezinsinkomen, waardoor het risico verkleint dat hun kinderen in
armoede opgroeien. Ten slotte is uit verschillende studies gebleken dat kwalitatief goede
kinderopvang de kansen verhoogt op een succesvolle schooltijd én carrière, op een verhoogd
welzijn en op een betere sociale integratie, in het bijzonder voor kansarme kinderen (Lowe Vandell
183.

et al., 2010), een onderwerp waarop in dit Kader echter niet dieper wordt ingegaan.
In België werd, naar aanleiding van de tweede staatshervorming in 1980, de bevoegdheid voor
culturele en persoonsgebonden materies, waaronder kinderopvang, overgedragen aan de
Gemeenschappen. De kinderopvang wordt in België sindsdien door de volgende 3 organen
geregeld:
·
·
·

Kind en gezin in de Vlaamse Gemeenschap
L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) in de Franse Gemeenschap
Dienst für Kind und Familie in de Duitstalige Gemeenschap

Sinds de splitsing van de bevoegdheden bestaan er grote regionale verschillen in de dekkingsgraad
van de opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar, de kostprijs van de voorzieningen en de
beschikbaarheid van het aantal plaatsen43. In dit Kader worden echter de resultaten van België als
geheel met betrekking tot de kinderopvang onderzocht en wordt nagegaan of ons land erin slaagt
om hiermee vrouwen (vaker en langer) aan de slag te krijgen.

Kinderen jonger dan 3 jaar die naar formele kinderopvang gaan en werkgelegenheidsgraad van
moeders met kinderen onder de 3 jaar1
(in % van de totale bevolking kinderen jonger dan 3 jaar en in % van de moeders tussen 25 en 54 jaar met
kinderen jonger dan 3 jaar, 2013)

Bronnen: EC (EU-SILC), EC (Eurostat), nationale instituten voor de statistiek.
1
Geen aparte gegevens over de werkgelegenheidsgraad van moeders met kinderen jonger dan 3 jaar in SE, DK en FI.

Op Europees niveau presteert België goed met een aandeel van 46 % van het aantal kinderen
jonger dan 3 jaar die ten minste één uur per week doorbrengen in de formele kinderopvang. Ons
land staat op de vijfde plaats, waarbij enkel in Zweden en Denemarken nog aanzienlijk meer
kinderen minstens één uur per week in de kinderopvang doorbrengen. Hiermee is België één van
de negen landen in de EU die de Barcelona-norm hebben behaald, die stelt dat voor minstens 33 %
van de kinderen jonger dan 3 jaar formele kinderopvang moet worden voorzien.
43 De dekkingsgraad van de kinderopvang (Barcelonanorm) voor de kinderen van 0 tot 3 jaar bedroeg in 2013

bijvoorbeeld 51 % in Vlaanderen, 40,6 % in de Franse Gemeenschap en 30,5 % in Brussel.
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Ondanks deze goede prestatie is het nog steeds moeilijk om gepaste kinderopvang te vinden voor
een aantal bevolkingsgroepen en in bepaalde regio’s. Dit blijkt onder meer uit de onderstaande
grafiek, waarin de werkgelegenheidsgraden worden weergegeven voor verschillende groepen
vrouwen. Ten eerste blijkt dat de lage werkgelegenheidsgraad van de vrouwen in België
hoofdzakelijk voor rekening komt van de vrouwen ouder dan 54 (en de jongeren, waarvan echter
het grootste deel studeert); de werkgelegenheidsgraad van vrouwen tussen 25 en 54 jaar ligt
immers 17 procentpunt hoger dan die van de gehele vrouwelijke beroepsbevolking op
arbeidsleeftijd. Desalniettemin blijkt dat moeders met kinderen jonger dan 3 jaar een aanzienlijk
lagere werkgelegenheidsgraad vertonen dan kinderloze vrouwen en vrouwen in dezelfde
leeftijdsgroep van wie het jongste kind ouder is dan 3 jaar en dus reeds naar de kleuterklas kan
gaan (respectievelijk 7 en 8 procentpunt verschil). Dit kan erop wijzen dat kinderopvang voor
peuters die nog niet naar de kleuterklas kunnen gaan, onvoldoende beschikbaar of betaalbaar is.

Werkgelegenheidsgraad van vrouwen
(in % van de overeenstemmende totale bevolking, 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).

Eerder werd al aangetoond dat meer dan één op de vijf deeltijds werkende vrouwen tussen
15 en 64 jaar deeltijds werken omdat ze voor de kinderen of andere hulpbehoevenden zorgen.
Hierna wordt ook getoond dat slechts één moeder op drie voltijds werkt wanneer ze kinderen
jonger dan 15 jaar heeft, tegen ongeveer 77 % van de mannen. Een op de drie moeders is
bovendien werkloos of inactief. De aanwezigheid van kinderen of andere zorgbehoevenden in het
gezin heeft dus duidelijk vooral op het arbeidsstatuut van vrouwen een aanzienlijke invloed.
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Arbeidsstatuut van personen met ten minste één kind of die zorgen voor andere kinderen of
afhankelijke personen, naar geslacht
(in % van alle personen op arbeidsleeftijd die hetzij ten minste één kind hebben van minder dan 15 jaar
hetzij zorgen voor andere kinderen jonger dan 15 jaar, of voor vrienden of familieleden ouder dan
15 jaar, 2e kwartaal van 2010)

Voltijds werk
Deeltijds werk
Geen werk (werkloos of inactief)
Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

76,7
5,9
17,5
100,0

34,1
31,6
34,3
100,0

54,0
19,6
26,4
100,0

Bron: ADS (EAK, ad-hocmodule 2010).

Belangrijkste met de opvangfaciliteiten voor kinderen of zorgbehoevenden samenhangende redenen om
niet of deeltijds te werken, naar geslacht
(in % van de personen op arbeidsleeftijd met ten minste één eigen kind (of kind van de partner) jonger dan
15 jaar dat in het huishouden woont of die zorgen voor andere kinderen jonger dan 15 jaar of voor
zorgbehoevende familieleden of vrienden van 15 jaar of ouder en die niet of deeltijds werken, 2e kwartaal
van 2010)1, 2

3

Gepaste kinderopvang voor kinderen jonger dan 15 jaar ontbreekt
of is te duur
Gepaste zorg voor zieken, gehandicapten of ouderen van 15 jaar of
meer ontbreekt of is te duur
Gepaste kinderopvang én gepaste zorg voor zieken, gehandicapten
of ouderen ontbreekt of is te duur
Opvangfaciliteiten zijn niet van invloed op het feit dat de betrokkene
niet of deeltijds werkt
Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

5,5

16,2

13,7

3,6

2,7

2,9

0,6

0,7

0,7

90,3

80,5

82,8

100,0

100,0

100,0

Bron: ADS (EAK, ad-hocmodule 2010).
1
Opvangfaciliteiten voor kinderen: crèches, dagopvangcentra, naschoolse opvang, gespecialiseerde centra voor
gehandicapten, enz. Zijn uitgesloten: onbetaalde hulp van familieleden, vrienden of buren.
2
Opvangfaciliteiten voor zieken, gehandicapten of ouderen: zowel betaalde zorgopvang thuis als in instellingen,
inclusief instellingen voor dagopvang, exclusief onbetaalde hulp van familieleden, vrienden of buren.
3
Gepast: voldoet aan een aantal minimale kwaliteitsvereisten en is op een redelijke afstand beschikbaar.

Bovenstaande tabel toont aan dat de opvangfaciliteiten bij ongeveer 83 % van de personen met
kinderen (of andere afhankelijke personen) die niet of deeltijds werken niet van invloed zijn op hun
arbeidsstatuut. Bij de personen voor wie de opvangfaciliteiten wel een rol spelen (vooral de
vrouwen) blijkt de onbeschikbaarheid of onbetaalbaarheid van de kinderopvang veruit de
belangrijkste reden. Van de moeders die niet of deeltijds gaan werken, stelt immers 16,2 %
hiervoor gekozen te hebben omdat de kinderopvang voor kinderen onder de 15 jaar ontbreekt of te
duur is. De invloed van de onbeschikbaarheid of onbetaalbaarheid van de kinderopvang houdt dus
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niet alleen een deel van de vrouwen deeltijds thuis, maar belemmert tot op heden ook een deel
van de moeders om aan de slag te gaan44.
In deze paragraaf wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de vrouwen tussen de 25 en 44, de
leeftijd waarop de kans groter is dat ze kinderen hebben in de cruciale leeftijdsgroep tussen 0 en 3
jaar. Van de deeltijds werkende vrouwen tussen 25 en 44 jaar werkt 33,5 % deeltijds omdat ze zorg
verlenen aan kinderen of hulpbehoevenden. Een groot deel hiervan doet dit op vrijwillige basis
(71,3 %), maar toch stelt 28,7 % van deze vrouwen dat uit noodzaak te doen, wat neerkomt op
9,6 % van alle deeltijds werkende vrouwen tussen 25 en 44 jaar. Ondanks de zeer goede resultaten
van België qua kinderopvang, blijkt dus nog steeds ongeveer een tiende van alle Belgische vrouwen
deeltijds te werken om een zorgtaak te vervullen, hoewel ze niet expliciet aangaven dit zelf te
willen doen. Dit komt overeen met 3,6 % van alle werkende vrouwen tussen 25 en 44 jaar, die dus
op deeltijdse basis werken omdat ze voor hun zorgtaken geen andere oplossing kunnen vinden dan
zelf gedeeltelijk thuis te blijven (zie onderstaande tabel). Het feit dat kinderopvang niet beschikbaar
of betaalbaar is, wordt door 5,5 % van de deeltijds werkende vrouwen genoemd als voornaamste
reden voor hun deeltijds werk, wat overeenkomt met 2,1 % van het totale aantal werkende
vrouwen.

Vrouwen die deeltijds werken wegens zorgtaken
(in %, 2013)
Van alle
werkende
vrouwen
Op arbeidsleeftijd
omdat ze voor de kinderen of andere hulpbehoevenden zorgen
Tussen 25 en 44 jaar
omdat ze voor de kinderen of andere hulpbehoevenden zorgen
om een zorgtaak te vervullen hoewel ze niet aangeven dit zelf te willen doen
omdat een uitbesteding van de kinderopvang en/of opvang van afhankelijke
personen niet beschikbaar of onbetaalbaar is
omdat een uitbesteding van de kinderopvang niet beschikbaar of onbetaalbaar is

42,5
9,0
37,5
12,6
3,6

Van de
deeltijds
werkende
vrouwen
21,1
33,5
9,6

2,3

6,2

2,1

5,5

Bron: ADS (EAK, microgegevens).

Uit de EAK blijkt bovendien dat van de inactieve moeders tussen 25 en 44 jaar maar liefst 24,5 %
graag zou willen werken. Indien deze moeders effectief aan de slag zouden gaan, zouden de huidige
participatie- en werkgelegenheidsgraad van die leeftijdsgroep (die momenteel respectievelijk al
80,1 % en 73,8 % bedragen) verder kunnen oplopen met 4,5 procentpunt. België neemt momenteel
de zevende plaats in op Europees vlak qua werkgelegenheidsgraad van moeders tussen 25 en 44
jaar, maar zou dan opschuiven naar het tweede bankje (participatiegraad: nu de 11e, na stijging zou
het 4e zijn in de rangschikking).
Uit de ad-hoc module 2010 blijkt dat vooral de beschikbaarheid van de kinderopvang het grootste
probleem vormt (zowat 65 % van de respondenten); weinig vrouwen gaven immers aan dat de
kosten van kinderopvang de reden zijn waarvoor ze deeltijds of volledig thuis blijven om voor de
kinderen te zorgen (zie onderstaande tabel). Ook uit internationaal oogpunt blijken de kosten van
kinderopvang in België een relatief klein aandeel van het gezinsinkomen op te slorpen (zie grafiek
hieronder). Het aantal gewerkte uren van de deeltijds werkende vrouwen zou dus vooral kunnen
44 Of zich te laten inschrijven als werkzoekende.
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omhooggaan indien de beschikbaarheid van kinderopvang voor de vrouwen tussen 25 en 44 zou
verbeteren. Toch beschouwt ongeveer een derde van alle vrouwen die niet of deeltijds werken
omdat de kinderopvang ontbreekt of te duur is, de kostprijs van de kinderopvang als een probleem.

Belangrijkste met de kinderopvang samenhangende redenen om niet of deeltijds te werken
(in % van de personen die niet of deeltijds werken en voor wie gepaste kinderopvang voor kinderen jonger
dan 15 jaar ontbreekt of te duur is, 2de kwartaal 2010.)
Geen gepaste kinderopvang overdag
1
Geen gepaste kinderopvang buiten de gewone uren
Geen gepaste kinderopvang overdag en buiten de gewone uren
De gepaste kinderopvang is te duur
De beschikbare kinderopvang is van onvoldoende kwaliteit
Andere redenen die samenhangen met het gebrek aan geschikte kinderopvang
Totaal

30,7
17,0
7,3
31,8
4,1
9,2
100,0

Bron: ADS (EAK, microgegevens).
1
Buiten de gewone uren: vóór 7 uur 's ochtends of na 19 uur 's avonds, in het weekend of tijdens de
schoolvakanties.

Nettokosten voor de kinderopvang voor een tweeverdienersgezin met een voltijds inkomen van 150 %
van het gemiddelde loon
(in % van het gemiddelde loon, 2012)

Bron: OESO Tax and Benefit Model 2014.
Opmerking: De cijfers voor België hebben enkel betrekking op Wallonië. EU is een gemiddelde voor de 24 EU landen
beschikbaar in de studie.

Om de participatie- en werkgelegenheidsgraad van moeders nog verder te verhogen, blijkt het dus
prioritair het aantal beschikbare plaatsen in de kinderopvang uit te breiden en de betaalbaarheid
van de kinderopvang te bewaken. In het bijzonder de laaggeschoolde vrouwen worden getroffen
door een werkloosheids- of inactiviteitsval wanneer kinderopvang niet beschikbaar en/of te duur is.
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Zo blijft 14,5 % van de inactieve, laaggeschoolde vrouwen tussen 25 en 44 jaar bewust thuis om
voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen omdat opvang niet beschikbaar of betaalbaar is,
tegen slechts 5,9 % van de hooggeschoolden (zie ook Del Boca et al., 2009). De gezinnen die de
kosten van kinderopvang het minst kunnen dragen, zouden bovendien minder vaak in aanmerking
voor de federale belastingaftrek van de kosten voor kinderopvang (omdat de ouders bijvoorbeeld
werkloos zijn). In een studie hebben Van Lancker en Ghysels (2013) aangetoond dat laaggeschoolde
werkende moeders minder toegang hadden tot het opvangaanbod in Vlaanderen, omdat de
overheidsuitgaven voor kinderopvang vaker terechtkwamen bij de hogere inkomens. De
combinatie van een ruimer beroep op opvang door de gezinnen met hogere inkomens en het
systeem van fiscale korting zou immers het effect van de inkomensgerelateerde tariefstructuur
volledig teniet hebben gedaan.

3.6. Duur van de deeltijdarbeid in België
Deeltijdarbeid kan worden ingedeeld op basis van de arbeidsduur. Gewoonlijk is er sprake van
‘korte’ deeltijdarbeid indien de arbeidsduur minder dan 20 uur per week bedraagt en van
‘substantiële’ deeltijdarbeid indien de arbeidsduur tussen de 20 en 34 uur per week bedraagt
(Eurofound, 2012). Aangezien verschillende sectoren in België bij cao de wettelijke arbeidsduur
hebben vastgelegd op 7 uur 15 min per dag, kan een deeltijds werkende persoon in bepaalde
sectoren al met 19 uur 50 % en met 30 uur 80 % van de wekelijkse arbeidsduur hebben volbracht.
In deze paragraaf wordt de ‘korte’ deeltijdarbeid in België dan ook gedefinieerd als de arbeidsduur
korter dan 19 uur (i.p.v. 20 uur) per week. Van het totale aantal deeltijdwerkers werkt 16,8 % van
de mannen in ‘korte’ deeltijdarbeid (2 % van het totale aantal werkende mannen), tegen 15,3 % van
de deeltijds werkende vrouwen (8,3 % van alle werkende vrouwen).
Tabel 19 - Gebruikelijke arbeidsduur van deeltijdwerkers in België
(in % van het overeenstemmende aantal deeltijdwerkers op arbeidsleeftijd, 2013)
Gewoonlijk per week gewerkte uren
Minder dan 19 uur (≤50 %)
Tussen 19 uur en 34 uur (>50 % en <90 %)
1
Meer dan 34 uur (≥90 %)
Totaal

Mannelijke
deeltijdwerkers

Vrouwelijke
deeltijdwerkers

Alle deeltijdwerkers

16,8
78,6
4,6
100,0

15,3
81,3
3,4
100,0

15,6
80,8
3,6
100,0

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
De gebruikelijke arbeidsduur is niet noodzakelijk gelijk aan de contractueel bepaalde arbeidsduur, maar is het aantal
gewoonlijk per week gewerkte uren beschouwd over een lange referentieperiode die ten minste 4 weken en
maximaal 3 maanden voor de enquête beloopt. Dat aantal omvat de contractuele uren van een werknemer plus de
overuren die hij/zij geregeld geacht wordt te verrichten. De personen die aangaven gebruikelijk 0 uren te werken
per week werden niet meegenomen in de berekening.

Uit de EAK blijkt duidelijk dat de meeste deeltijdse betrekkingen in België ofwel uit halftijdse jobs
ofwel uit viervijfdebanen bestaan45 en dus in de categorie van de substantiële deeltijdarbeid
kunnen worden geplaatst (zie onderstaande grafiek). Slechts een relatief klein aantal respondenten
antwoordt op de vraag naar hun gebruikelijke arbeidsduur dat die minder dan 19 uur per week
bedraagt (15,6 % van de deeltijdwerkers, zie tabel 19). Aangezien kortere deeltijdse banen vaak
worden gekenmerkt door een geringere jobkwaliteit en een lager salaris, minder betrokkenheid van
de werknemers en beperktere opleidingsmogelijkheden (Durbin en Tomlinson, 2009), kan men dit
45 Afhankelijk van de cao die in een onderneming van toepassing is, werken werknemers met 30 of 32 uur per week in
een arbeidsstelsel van 80 %.
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beschouwen als een positief resultaat. Het is wel opmerkelijk dat ongeveer 11 % van de
deeltijdwerkers op arbeidsleeftijd zegt een deeltijdse betrekking te hebben die minder dan een
derde van een voltijdse betrekking uitmaakt, wat nochtans enkel in een aantal sectoren wettelijk
toegestaan is46.
Grafiek 37 - Omvang van de deeltijdse betrekking, uitgedrukt als percentage van een voltijdse betrekking
(in % van het totale aantal deeltijdwerkers op arbeidsleeftijd, 2013)

Bron: ADS (EAK, microgegevens).

3.7. Onvrijwillig deeltijds werkenden
Verschillende indicatoren wijzen erop dat deeltijds werk in België niet altijd op vrijwillige basis
plaatsvindt. Ten eerste bevat de EAK een vraag naar de reden van de deeltijdse arbeid, die al eerder
werd gerapporteerd. Een van de mogelijke redenen luidt: ‘kon geen voltijdse job vinden’. Hieruit
bleek dat in België 9,5 % van de deeltijdwerkers er niet vrijwillig voor koos in 201347. Bij de mannen
lag dit percentage hoger dan bij de vrouwen: het bedroeg voor hen 13,7 %, tegen 8,5 % voor de
deeltijds werkende vrouwen in België. Er is ook een opmerkelijk verschil tussen de regio’s: terwijl in
Vlaanderen slechts 5,6 % van de deeltijdwerkers aangaf deeltijds te werken omdat hij geen voltijds
werk kon vinden, was dit 12,7 % in Wallonië en 28,1 % in Brussel. Het antwoord op die vraag geeft
daarnaast geen indicatie van de werkelijk gewenste arbeidsduur per werknemer. Een werknemer
kan immers een halftijdse baan hebben en geen voltijdse betrekking wensen maar toch liever meer
uren werken (bijvoorbeeld in een viervijfdesysteem). Daarom wordt een andere vraag uit de EAK
onderzocht, namelijk de vraag waarin wordt gepeild naar de wenselijkheid van meer uren arbeid.
Bij de deeltijdwerkers zou 19,3 % meer uren willen werken dan hun huidige arbeidsduur (8 % bij de
voltijdwerkers). Hiervan wil het grootste deel (69 %) het liefst meer uren werken in het kader van
hun huidige betrekking.

46 Zie bijlage 3 voor een overzicht van de uitzonderingen waarop de 1/3 norm niet van toepassing is.
47 Het aandeel ‘onvrijwillige’ deeltijdarbeid ligt wellicht hoger dan en kan niet beperkt worden tot het lage percentage
(9,5%) ‘kon geen voltijds werk vinden’; naast de terechte nuance van de ‘vrijwillige’ keuze en de onderschatting van
de werkelijk gewenste arbeidsduur is er ook een zeer groot aandeel ‘andere redenen’ (>40% bij de mannen, >30 % bij
de vrouwen; zie figuur 36) die ook op onvrijwillige deeltijdarbeid kunnen wijzen; de ‘onvrijwilligheid’ is alleszins
ruimer dan het ‘niet vinden van een voltijdse betrekking'.
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Grafiek 38 - Gewenste arbeidsduur
(in % van het totale aantal deeltijdwerkers op arbeidsleeftijd, 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).

Tabel 20 - Manier waarop werkenden meer uren zouden willen werken
(in % van het overeenstemmende aantal werkenden op arbeidsleeftijd die meer uren zouden willen
werken, 2013)

Totaal
Door een bijkomende betrekking te
vinden
Door een andere betrekking met
meer arbeidsuren te vinden
In het kader van de huidige
betrekking
Op om het even welke manier

Voltijdwerkers
Mannen Vrouwen

Totaal

Deeltijdwerkers
Mannen Vrouwen

8,6

8,0

10,5

5,0

5,4

4,8

4,7

4,6

4,9

11,2

11,9

10,9

72,8
13,9

72,8
14,7

72,9
11,7

69,0
14,8

65,2
17,5

70,4
13,9

Bron: EC (EAK, microgegevens).

Zowel mannen als vrouwen en zowel vol- als deeltijdwerkers wensen overwegend meer uren te
verrichten in dezelfde betrekking (ongeveer 70 % van de respondenten die meldden meer uren te
willen werken). Bij de parttimers zou een kleiner aandeel meer willen werken door er een andere
baan bij te nemen dan bij de fulltimers (5,0 % tegen 8,6 %). Dit kan te maken hebben met het feit
dat aan het aanvaarden van een job vaste kosten verbonden zijn (bv. transportkosten) die het
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mogelijke bijkomende inkomen van een tweede deeltijdse betrekking op een andere plaats niet de
moeite waard maken. Daarnaast zijn er bepaalde deeltijdbanen (zoals in de horeca en de handel)
waarin een aantal uren activiteit worden uitgevoerd met een aantal (niet-betaalde) uren nonactiviteit ertussen of waarvoor de uurregeling niet vastligt. Hierdoor kan de werknemer geen
tweede betrekking aanvaarden. Een groter percentage deeltijdwerkers wil echter wel
overschakelen naar een betrekking met meer uren (11,2 % tegen 4,7 % van de voltijdwerkers).
Tabel 21 - Gewenste arbeidsduur naar gebruikelijke wekelijkse arbeidsduur
(in % van het overeenstemmende aantal deeltijdwerkers op arbeidsleeftijd, 2013)
Gebruikelijke
wekelijkse
arbeidsduur

Wil niet
meer uren
per week
werken

Ja, in huidige
betrekking

Ja, door
extra
betrekking

Ja, door
andere
betrekking
met meer
arbeidsuren
te vinden

Ja, op om
het even
welke
manier

Totaal
percentage
ja

Minder dan 19 uur
Tussen 19 en 34 uur
Meer dan 34 uur
Totaal

75,7
82,7
87,9
80,8

15,9
12,5
8,0
13,3

1,2
0,9
0,3
0,9

3,4
1,6
1,7
2,1

3,9
2,4
2,1
2,8

24,3
17,3
12,1
19,2

Bron: ADS (EAK, microgegevens).

Daarnaast blijkt dat personen in een ‘korte’ deeltijdse betrekking zich vaker in een onvrijwillige
situatie bevinden. Terwijl van de deeltijdwerkers in het algemeen 19,2 % meer uren zou willen
werken, loopt dit bij de personen die gewoonlijk minder dan 19 uur per week presteren, op tot
24,3 %. Hiervan zou het grootste deel opnieuw meer uren willen werken in zijn huidige betrekking.
Hoe meer uren per week een persoon gewoonlijk verricht, des te minder wenst hij meer uren te
presteren. Voor deeltijdwerkers die meer dan 34 uur per week werken, is dit slechts 12,1 %, meer
dan 10 procentpunt minder dan voor de ‘korte’ deeltijdwerkers. De afwezigheid van de wens om
meer arbeidsuren te presteren bij het grootste gedeelte van de deeltijdwerkers kan daarnaast deels
het gevolg zijn van het feit dat een toename van het arbeidsinkomen kan leiden tot een
vermindering of het wegvallen van de inkomensgarantie-uitkering (zie sectie 3.8).
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3.8. Financiële aspecten van deeltijdarbeid
Figuur 1 - Gemiddelde loonverschillen in bruto-uurlonen volgens geslacht en arbeidsstelsel
(in €, 2012)1

Bron: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).
1
Deeltijdwerkers hebben veelal minder goed betaalde banen dan voltijdse werknemers: het gaat vaak
om minder goed betaalde functies in sectoren met lage lonen. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor
mannen. In deze figuur werd niet gecontroleerd voor andere verklaringen zoals sector, nationaliteit,
onderwijsniveau etc. Wanneer alle ongelijkheidsfactoren in overweging worden genomen, kan 7,4 % van de
loonkloof verklaard worden door de arbeidsduur van een werknemer, m.a.w. of een werknemer voltijds of deeltijds
werkt.

Verschillende studies hebben uitgewezen dat werknemers die deeltijds werken, gemiddeld minder
verdienen (Van Hove, 2014) en minder kansen hebben om carrière te maken dan hun voltijds
werkende collega’s. Uit de literatuur is al vaak gebleken dat deeltijds werken een loonkloof
teweegbrengt ten opzichte van voltijds werken, die bovendien na de terugkeer naar een voltijdse
baan kan blijven bestaan (Fouarge en Muffels; 2009; Russo en Hassink, 2005; Paull, 2006). In België
verdienden deeltijdwerkers in 2012 ongeveer 16 % minder dan hun voltijds werkende collega’s (zie
figuur 1). De loonkloof tussen vol- en deeltijdwerkers wordt sinds enkele jaren ieder jaar groter,
terwijl de kloof tussen vrouwen en mannen kleiner wordt, zowel bij deeltijdwerkers als bij
voltijdwerkers. Hoewel de genderloonkloof dus een kleinere rol begint te spelen – wat een
positieve evolutie is – groeit de kloof tussen de comfortabele kant van de arbeidsmarkt met hoge
lonen en voordelen, en de minder verloonde, deeltijdse banen die ook op termijn weinig
perspectieven bieden. In deze arbeidsmarkt met twee snelheden zijn vrouwen zoals eerder gezien
sterk oververtegenwoordigd in die tweede categorie van banen (IGVM, 2015).
Er bestaan meerdere verklaringen voor het bestaan van de loonkloof tussen vol- en
deeltijdwerkers; zo wordt in sommige studies de nadruk gelegd op een depreciatie/tragere
aangroei van het menselijk kapitaal bij deeltijdwerkers, waardoor zij minder kans maken op
promotie en bijgevolg minder verdienen op langere termijn, aangezien promoties een belangrijke
bron van loongroei zijn. Deeltijdwerkers zouden minder investeren in opleiding (Nelen/De Grip,
2009), misschien deels omdat werkgevers hen minder stimuleren om deel te nemen aan
opleidingen, en verwerven minder competenties gedurende hun loopbaan, waarvoor ze worden
bestraft met een lagere bezoldiging (Hirsch, 2005). De resultaten van de EAK voor België
betreffende levenslang leren tonen inderdaad dat deeltijdwerkers in 2013 minder vaak deelnamen
aan een opleiding of training in de 4 weken voorafgaand aan de enquête: van de voltijdwerkers
nam 7,1 % tussen 25 en 64 jaar deel aan een opleiding of training, voor de deeltijdwerkers zakte dit
percentage tot 6,5 % van de werkenden 48. Deze effecten zouden belangrijker worden naarmate de
48 Let op: deze cijfers zijn gebaseerd op enquêtes en er wordt in de vraag geen onderscheid gemaakt naarmate het

initiatief voor de opleiding bij de werknemer dan wel bij de werkgever lag.
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deeltijdse betrekking langer wordt uitgeoefend. Een andere verklaring is dat deeltijdse
betrekkingen vaak ‘second best’ opties zijn, die in se minder vereisten stellen qua vaardigheden en
bijgevolg een minder genereus loon en geringere promotiekansen bieden (Grimshaw en Rubery,
2001; Hakim, 1998; Manning en Petrongolo, 2008). Desondanks is de algemene jobtevredenheid
van deeltijdwerkers in België vergelijkbaar met die van voltijdwerkers (EWCS, 2010).
Deeltijdwerkers hebben ook meer kans om ‘werkende armen’ te zijn dan voltijdwerkers, met name
in eenoudergezinnen waar de ouder niet voltijds werkt (bv. door zorgverplichtingen of
gezondheidsproblemen). In België is het percentage werkende armen vanuit een Europees
perspectief laag (zie grafiek 39), deels omdat een speciaal stelsel (de inkomensgarantie-uitkering of
IGU) werd uitgewerkt voor deeltijdwerkers die zonder aanvullende uitkering als deeltijds werkende
minder zouden verdienen dan met hun werkloosheidsuitkering. De bedoeling is om een totaal
netto-inkomen te garanderen dat ten minste gelijk is aan de werkloosheidsuitkering die de
werkloze zou krijgen bij volledige werkloosheid en dat eventueel hoger kan zijn, zodat een
werkloosheidsval wordt vermeden. In de loop van 2014 werd aan 64712 personen een IGU
uitgekeerd. Dit vertegenwoordigde een kostprijs van 244,86 miljoen euro; 39,3 % van deze kost
werd verdeeld in Wallonië, 48,9 % in Vlaanderen en 11,8 % in Brussel.
Grafiek 39 - Armoederisico op het werk naar arbeidsstelsel
(in %, aandeel van de personen die werken en hiervoor een equivalent beschikbaar inkomen verkrijgen dat
onder de 60 % van het nationaal mediaan equivalent inkomen ligt na overdrachten, 2013)

Bron: EC (EU-SILC).

Het Belgische systeem van deeltijdarbeid met een inkomensgarantie-uitkering is voor alle
betrokken partijen wel zeer ingewikkeld. Hoewel deze complexiteit ten dele onvermijdelijk is (er
moet rekening worden gehouden met alle mogelijke werkgelegenheidsscenario’s), remt ze het
gebruik ervan af. Vooral voor de werkgever kan het maandelijks indienen van de vereiste
formulieren erg belastend zijn, waardoor hij specifiek op zoek kan gaan naar iemand die geen IGU
wenst te verkrijgen. Hoewel de IGU in principe gericht is op onvrijwillig deeltijds werkenden,
aangezien de werknemer ingeschreven moet blijven als werkzoekende voor een voltijdse
betrekking, wordt ze de facto ook voor onbepaalde tijd toegekend in situaties waarin geen sprake is
van onvrijwillige deeltijdse arbeid. Het valt immers zeer moeilijk te controleren of het vermelde
aantal arbeidsuren en het meegedeelde loon correct is. Het risico bestaat dus dat een te laag aantal
arbeidsuren en een te laag loon worden vermeld en dat een deel van het loon zwart wordt
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betaald49. Dit is voordelig voor de werkgever (die minder sociale bijdragen moet betalen) en de
werknemer (die minder belastingen moet betalen en een hogere IGU ontvangt, terwijl de ‘voltijdse
verzekering’ behouden blijft).
De nieuwe regering hervormde de IGU met ingang van 1 januari 2015, door een verlaging van het
bruto referteloon van € 1 559 tot € 1 502 (geen IGU indien deeltijds loon hoger is dan € 1 502), een
lagere uurtoeslag voor alleenwonenden en samenwonenden en een daling van de ontvangen IGU
met het bedrag van de ontvangen werkbonus50 toe te passen. Het voorstel van de regering om het
bedrag van de inkomensgarantie-uitkering vanaf 1 januari 2017, voor zowel instromers als blijvers,
na 2 jaar te verlagen, moet nog verder geconcretiseerd worden.

49 Deze kritiek kan ook geformuleerd worden t.a.v. vermindering van de arbeidsduur in het kader van het tijdskrediet in

de privésector. Ook daar kan moeilijk worden vastgesteld of de deeltijdse arbeidsduur bij de eigen werkgever al of
niet wordt gerespecteerd en of de vrije tijd geen aanleiding geeft tot zwart werk bij een andere werkgever of voor
eigen rekening.
50 De werkbonus heeft tot doel om werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te waarborgen, zonder
verhoging van het brutoloon. De werkgever brengt een bedrag in mindering van de normale werknemersbijdragen
(13,07 % van het brutoloon) bij de betaling van het loon. De vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat
geleidelijk vermindert naarmate het loon hoger wordt. Enkel lonen lager dan € 2.385,41 bruto komen in aanmerking
voor de toepassing van de werkbonus.
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4. ANDERE VORMEN VAN VOLTIJDSE OF DEELTIJDSE ARBEIDSONDERBREKING
Samenvatting
Naast de ‘gewone’ deeltijdarbeid bestaan in België een aantal bijzondere maatregelen die
toelaten om de arbeidsprestaties geheel of gedeeltelijk te schorsen gedurende een bepaalde
periode zonder hierdoor het inkomen volledig te verliezen, namelijk het tijdskrediet (in de
privésector), de loopbaanonderbreking (in de overheidssector) en de thematische verloven. De
werknemers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om te worden toegelaten tot deze
stelsels, maar indien dit zo is zijn ze vaak gunstiger op fiscaal vlak en voor de pensioenberekening
dan de ‘gewone’ deeltijdse arbeid. Als een werknemer om een bepaalde reden geen toegang
heeft tot de speciale stelsels van arbeidsonderbreking, kan hij, met instemming van zijn
werkgever, ook een verlof zonder wedde opnemen; een stelsel dat echter niet wettelijk geregeld is
en dus voor de werknemer veel nadelen heeft op sociaal vlak (pensioenen, vakantie,
ziekteverzekering, enz.).
Elke werknemer in de privésector die aan de toegangsvoorwaarden voor het tijdskrediet voldoet,
heeft maximaal recht op 48 of 60 maanden tijdskrediet, waarvan 12 maanden tijdskrediet zonder
motief en 36 (of 48 maanden) tijdskrediet met motief. Het tijdskrediet met motief kan worden
genomen om voor zijn kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar, om palliatieve verzorging te
verlenen, om bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid of om een
opleiding te volgen. Tijdens de maanden in tijdskrediet met motief ontvangt de werknemer een
onderbrekingsuitkering van de RVA, is hij beschermd tegen ontslag en bouwt hij volledige
pensioenrechten op. Het tijdskrediet zonder motief geeft niet langer recht op een
onderbrekingsuitkering. Ook bij de loopbaanonderbreking geldt dat een persoon een
onderbrekingsuitkering ontvangt van de RVA, waarbij de toegekende uitkering verschilt
naargelang de aard van loopbaanonderbreking (volledige onderbreking of gedeeltelijke
onderbreking), de leeftijd van de werknemer, de onderbroken arbeidsregeling, het aantal
kinderen, de gezinssituatie en waar de werknemer tewerkgesteld is (openbare besturen, het
onderwijs, de autonome overheidsbedrijven). Zowel bij de loopbaanonderbreking als het
tijdskrediet bestaat er ook een eindeloopbaanstelsel, dat zich specifiek richt op de oudere
werknemers.
In 2014 bevonden 394800 werknemers in België zich in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of
thematisch verlof en werkten dus niet voltijds. Het nemen van loopbaanonderbreking, tijdskrediet
en thematische verlof blijkt nog steeds vooral een vrouwenzaak (67,6 % van de onderbrekers).
Een meerderheid van de onderbrekers kiest voor een 1/5 onderbreking (56,5 %), gevolgd door de
halftijdse onderbreking (26,1 %).Vooral de vermindering van prestaties met 1/5 kende een sterke
groei sinds 2002 (het aantal personen vervijfvoudigde ongeveer tussen 2002 en 2014). Daarnaast
betreft meer dan de helft van het totale aantal personen in loopbaanonderbreking of tijdskrediet
arbeidsduurverminderingen in het eindeloopbaanstelsel, de zogenaamde ‘landingsbanen’,
waarbij werknemers hun arbeidsduur afbouwen met zicht op het pensioen.
Het effect van deze landingsbanen op de uittredetiming van werkenden tussen 50 en 64 is
ambigu. Een recente studie van Van Looy et al. (2013) geeft enerzijds aan dat dit de
uittredingstiming van deze werknemers niet vertraagt, maar eerder wordt gebruikt als een
‘brugje’ naar het vervroegd pensioen. Een evaluatie van gegevens van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid door de FOD WASO gaf echter aan dat het aandeel van personen die nog 10
jaar of meer werken na de leeftijd van 50 lager is bij de loopbaanonderbrekers dan bij de
anderen, maar het aandeel van personen dat nog 5 tot 10 jaar werkt beduidend hoger ligt bij de
loopbaanonderbrekers. Eerdere studies, die peilden naar de intentie van 50-plussers om de
loopbaan te verlengen wanneer zij gebruik maken van arbeidsduurvermindering op het einde van
de loopbaan, gaven aan dat een behoorlijk aandeel de intentie heeft om langer dan gemiddeld te
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werken (Elchardus & Cohen, 2003; Masquillier, Van Looy, & Mortelmans, 2011). De recente
hervormingen van het eindeloopbaanstelsel (met als laatste dat sinds 1 januari 2015 de uitkering
slechts betaald wordt vanaf 60 jaar –met een beperkt aantal uitzonderingen waarbij de
minimumleeftijd 55 jaar is) hebben wel voor een kleiner aantal 50-54-jarigen gezorgd in het
eindeloopbaanstelsel.
Het aantal personen in ouderschapsverlof is sinds 2002 onafgebroken toegenomen, waarbij
vooral de stijging van het aantal mannen in ouderschapsverlof opvallend is. De mannen maken nu
ongeveer 30 % uit van het aantal personen in ouderschapsverlof, tegen 9,4 % in 2002. Meerdere
studies (bv. Jaumotte, 2003; Thévenon en Solaz, 2012; Bergemann et al., 2009) hebben
aangetoond dat het effect van het ouderschapsverlof op de werkgelegenheidsgraad positief kan
zijn wanneer het een bepaalde duurtijd niet overschrijdt, maar er is geen eensgezindheid over de
ideale duurtijd van het ouderschapsverlof. De effecten verschillen voor mannen en vrouwen en
zijn afhankelijk van het land, de beleidsvormgeving, de duur van en de uitkeringen tijdens het
verlof.
Het thematisch verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof bestaan in ons land naast het
tijdskrediet om dezelfde redenen. Nochtans blijkt dat bijna niemand in deze situatie gebruik
maakt van het tijdskrediet, aangezien het thematisch verlof aan betere voorwaarden onderhevig
is en de onderbrekingsuitkeringen hoger zijn.
Naast het ‘gewone’ deeltijdse arbeidsstelsel bestaan er in België een aantal bijzondere maatregelen
die een werknemer in staat stellen de arbeidsprestaties tijdelijk gedeeltelijk te onderbreken. Deze
maatregelen zijn gebaseerd op specifieke wetgeving, die juridisch verschilt van de gewone
deeltijdarbeid. Bovendien bieden ze ook de mogelijkheid om voor een bepaalde periode de arbeid
volledig op te schorten. Alvorens een werknemer toegang krijgt tot die stelsels, moet hij echter aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Indien dat het geval is, zijn die stelsels vaak gunstiger qua
fiscaliteit en invloed op het pensioen dan het gewone deeltijdse stelsel. In dit hoofdstuk worden
het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking en de thematische verloven meer in detail geanalyseerd.
De verschillende toegangsvoorwaarden voor deze stelsels worden besproken, alsook welk effect
het voor een werknemer heeft wanneer hij een van die stelsels verkiest in plaats van de ‘gewone’
deeltijdarbeid.
Terwijl in hoofdstuk 1 de vormen van arbeidsonderbreking werden besproken waarvoor een
werknemer individueel spaart, worden in dit hoofdstuk de vormen behandeld waarbij het in
principe de maatschappij is die de onderbreking bekostigt (collectief sparen). In België gaat dit in
het bijzonder om de thematische verloven, de loopbaanonderbreking en het tijdskrediet, waarvoor
een werknemer een onderbrekingsuitkering ontvangt. Dit soort arbeidsopschorting komt bijna
uitsluitend ten goede aan de werknemer en brengt geen directe voordelen met zich voor de
onderneming. Het kan wel de tevredenheid van een werknemer over zijn arbeidsomstandigheden
verhogen (wat een positieve invloed kan hebben op zijn productiviteit en bijgevolg ook op de
resultaten van de onderneming) en/of ertoe leiden dat werknemers aan de slag blijven. De invloed
op de inkomenssituatie van de werknemer die kiest voor een van de vormen van
arbeidsonderbreking wordt bekeken in bijlage 8.
In de loop van 2014 bevonden 398400 werknemers51 in België zich voor een kortere of langere
periode in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (als ratio t.o.v. van het totale
aantal werknemers is dit 10,4 %). Het nemen van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch
51 Aantal verschillende personen betaald in de loop van het jaar 2014, geklasseerd op basis van hun uitkeringsstelsel in

de recentste maand van 2014 (om dubbeltellingen te vermijden). In het jaar 2014 werden gemiddeld 276.633 fysieke
eenheden opgetekend in het stelsel van de aanpassing van de arbeidstijd met steun van de RVA. Met het aantal
fysieke eenheden in een bepaalde maand worden het aantal uitgevoerde betalingen tijdens die maand aangeduid.
Tijdens een maand kunnen meerdere betalingen voor één persoon verricht worden; het begrip fysieke eenheden
verwijst dus niet naar het aantal betaalde personen.
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verlof blijkt nog steeds vooral een vrouwenzaak (67,6 % van de onderbrekers). Een meerderheid
van de onderbrekers kiest voor een 1/5 onderbreking (56,5 %), gevolgd door de halftijdse
onderbreking (26,1 %).
Grafiek 40 - Werknemers die hun arbeidstijd aanpassen met steun van de RVA
(totaal aantal werknemers, linkeras; in % van het totale aantal werknemers, rechteras, 2002-2014)

Bronnen: RVA, INR.

Op basis van de gegevens van de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) kan de impact van de speciale stelsels op het aandeel
deeltijdwerkers in België worden bekeken. De deeltijdgraad waarin de personen die deeltijds
werken in het kader van een gedeeltelijke arbeidsonderbreking in het stelsel van het tijdskrediet of
de loopbaanonderbreking vervat zitten, ligt in alle categorieën hoger dan de deeltijdgraad die geen
rekening houdt met de personen in deze stelsels (zie tabel 22). Vooral in Vlaanderen zijn de
verschillen groot, omdat daar een opmerkelijk groter aandeel van de deeltijdwerkers in
gedeeltelijke arbeidsonderbreking is in het kader van een tijdskrediet of loopbaanonderbreking dan
in Wallonië en Brussel (22,4 % van de deeltijdwerkers, tegen respectievelijk 16,3 % en 11,1 %). In
België werkt in het totaal ongeveer 20 % van de deeltijdwerkers deeltijds in een speciaal stelsel van
gedeeltelijke arbeidsonderbreking (loopbaanonderbreking of tijdskrediet); de andere 80 % werkt
deeltijds in het ‘gewone’ stelsel.
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Tabel 22 - Aandeel deeltijdwerkers in totaal aantal werkenden op arbeidsleeftijd in de overeenstemmende
categorie (met inbegrip van de personen in gedeeltelijke arbeidsonderbreking in het kader van het
tijdskrediet of loopbaanonderbreking)1
(in %, laatste kwartaal van 2013)
Totaal
België
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

27,8
24,5
28,2
28,0

Mannen

Vrouwen

11,1
13,6
10,9
10,8

46,9
37,4
48,0
47,3

Verschil ten opzichte van deeltijdgraad zonder de personen in gedeeltelijke arbeidsonderbreking in het kader van
tijdskrediet of loopbaanonderbreking (in procentpunt)
België
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

4,2
2,1
4,8
3,4

3,1
1,3
3,7
2,3

4,5
2,7
5,1
3,8

Bron: KSZ
1
Deze deeltijdgraden komen niet exact overeen met de deeltijdgraden die eerder werden gerapporteerd in tabel 13.
Dit is te verklaren doordat de deeltijdgraden berekend in tabel 13 afkomstig waren van enquêtegegevens van de EAK,
geëxtrapoleerd naar de gehele bevolking, terwijl hier de administratieve gegevens van de Datawarehouse
arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) werden gebruikt. De
deeltijdgraden werden berekend met en zonder inbegrip van de personen in gedeeltelijke arbeidsonderbreking in het
kader van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking; de verschillen tussen de twee deeltijdgraden in procentpunt
worden weergegeven in het onderste luik van de tabel.

4.1. Tijdskrediet en loopbaanonderbreking
Het tijdskrediet (in de private sector) en de loopbaanonderbreking (in de overheidssector) dienen
hetzelfde doel: ze bieden allebei de mogelijkheid om de loopbaan tijdelijk geheel of gedeeltelijk op
te schorten, waarbij de toegangsvoorwaarden en de uitkeringen echter verschillen naargelang van
het stelsel. Tijdskrediet en loopbaanonderbreking kunnen om dezelfde redenen worden
opgenomen als gewone deeltijdse arbeid maar bieden voor de werknemer een aantal voordelen
ten opzichte van die arbeidsregeling. Ten eerste wordt het inkomensverlies als gevolg van het
verminderen van de arbeidsduur deels gecompenseerd door de onderbrekingsuitkering die de RVA
uitbetaalt52. Terwijl in de meeste vormen van gewone deeltijdarbeid slechts gedeeltelijke
pensioenrechten worden opgebouwd, worden (soms enkel voor een beperkte tijd) volledige
pensioenrechten opgebouwd tijdens de periode van onderbreking in het stelsel van tijdskrediet en
loopbaanonderbreking indien de betrokkene onderbrekingsuitkeringen ontvangt van de RVA.
Tijdens het nemen van tijdskrediet of loopbaanonderbreking is de werknemer beschermd tegen
ontslag. De arbeidsonderbrekingen in die stelsels zijn, in tegenstelling tot de gewone deeltijdarbeid,
wel beperkt in de tijd (behalve voor de regelingen in het kader van de eindeloopbaan; de
zogenaamde landingsbanen).
De regelingen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking verschillen echter op heel wat punten.
Bovendien bestaan er heel wat verschillen binnen de stelsels van loopbaanonderbreking voor de
werknemers die tewerkgesteld zijn in de overheidssector (zowel inzake recht op verlof, als
uitkering…). In 2014 werd door de RVA 610,42 miljoen euro uitgekeerd aan
52 Met uitzondering van het tijdskrediet zonder motief sinds 1 januari 2015. De uitkering van de RVA wordt in

Vlaanderen in bepaalde gevallen nog aangevuld met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.
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onderbrekingsuitkeringen in het kader van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking. Dit is
ongeveer 0,15 % van het bbp. Slechts 4,9 % van dit bedrag ging naar Brussel, 25,0 % werd
uitgekeerd in Wallonië en 70,1 % in Vlaanderen.

4.1.1.

Wettelijk kader tijdskrediet

Werknemers hebben recht op een tijdskrediet zonder motief van 12 maanden voltijdse
arbeidsonderbreking, 24 maanden halftijdse onderbreking, 60 maanden onderbreking voor 1/5 of
een combinatie van verschillende mogelijkheden.
Om recht te hebben op dat tijdskrediet zonder motief moet de werknemer bovendien voltijds
hebben gewerkt gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de kennisgeving, door een
arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest gedurende de 24 maanden die
voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving en een loopbaan van 5 jaar als loontrekkende hebben
op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving53.
Naast het recht op het tijdskrediet zonder motief, heeft de werknemer ook recht op een aanvullend
tijdskrediet met motief van maximaal 36 maanden om voor zijn kind te zorgen tot de leeftijd van
8 jaar, om palliatieve verzorging te verlenen54, om bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar
ziek gezins- of familielid55 of om een erkende opleiding te volgen. Het recht van de werknemer
wordt uitgebreid tot 48 maanden wanneer de werknemer zorg draagt voor zijn gehandicapt kind
tot de leeftijd van 21 jaar56 of bijstand of verzorging verleent aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of
aan een minderjarig zwaar ziek kind dat een gezinslid is. Het tijdskrediet met motief geeft
gedurende maximaal 36 of 48 maanden recht op onderbrekingsuitkeringen door de RVA57 en de
periodes van arbeidsduurvermindering worden voor de berekening van het pensioen
gelijkgeschakeld met voltijdse arbeid.
Het grootste verschil tussen het tijdskrediet zonder en met motief is dat het tijdskrediet zonder
motief sinds 1 januari 2015 geen recht meer geeft op onderbrekingsuitkeringen door de RVA en dat
de periode in tijdskrediet niet meer wordt gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. De
ontslagbescherming is wel nog steeds geldig en biedt dus een voordeel ten opzichte van het
onbetaald verlof. Ongeacht welke vorm wordt gekozen (volledige onderbreking, vermindering van
prestaties tot de helft of 1/5 loopbaanvermindering), kan de totale duur van het gemotiveerd
tijdskrediet nooit meer bedragen dan maximaal 36 of 48 maanden. Bij een deeltijdse opname van
het gemotiveerd tijdskrediet wordt de maximumtermijn dus niet pro-rata verlengd, in tegenstelling
tot de 12 maanden van het tijdskrediet zonder motief.
Daarnaast hebben werknemers vanaf 55 jaar het recht om hun arbeidsprestaties halftijds of met
1/5 te verminderen en dit zonder maximumduur, door middel van het tijdskrediet eindeloopbaan

53 De tweede en derde voorwaarde gelden niet voor werknemers die hun tijdskrediet onmiddellijk laten aansluiten op

54
55
56

57

een ouderschapsverlof, op voorwaarde dat zij hun rechten op ouderschapsverlof met een recht op uitkering voor alle
rechthebbende kinderen hebben uitgeput.
De duur van het tijdskrediet voor palliatieve zorgverlening bedraagt maximaal twee maanden per patiënt.
Dit recht wordt opgenomen per minimumperiode van één maand en voor een maximumperiode van 3 maanden.
Het kind moet lijden aan een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % of aan een aandoening
die een erkenning van ten minste 4 punten krijgt in pijler 1 van de medisch-sociale schaal uit de regelgeving voor de
kinderbijslag. De werknemer moet de werkgever, uiterlijk op het ogenblik waarop het tijdskrediet ingaat, een attest
ter zake verstrekken.
In Vlaanderen aangevuld met de aanmoedigingspremie zorgkrediet of opleidingskrediet in de privésector en de
aanmoedigingspremie zorgkrediet, opleidingskrediet, loopbaankrediet of landingsbaan in de social profitsector.
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of de zogenaamde ‘landingsbanen’58. Een belangrijke hervorming is dat vanaf 1 januari 2015 de
onderbrekingsuitkeringen van de RVA pas worden uitgekeerd vanaf de leeftijd van 60 jaar op de
aanvangsdatum van hun arbeidsduurvermindering, voor zover ze ten minste 25 jaar als
loontrekkende hebben gewerkt (in de zin van cao nr. 103) op het ogenblik van de schriftelijke
kennisgeving aan de werkgever, met uitzondering van een aantal specifieke gevallen waarbij de
minimumleeftijd 55 jaar bedraagt.
Voor de ondernemingen met meer dan 10 werknemers kan het tijdskrediet spanningen opleveren
aangezien de werkgevers verplicht zijn dit toe te kennen aan de werknemers indien de
laatstgenoemden voldoen aan de toegangsvoorwaarden en wanneer een quotum van 5 % van
gelijktijdige afwezigheden nog niet bereikt is (met uitzondering van de aanvragen voor een
vermindering met 1/5 van werknemers van 55 jaar of ouder, die altijd moeten worden toegekend).
Het quotum van 5 % gelijktijdige afwezigheden kan worden gewijzigd in het paritair comité, bij cao,
op ondernemingsniveau of via het arbeidsreglement. Deze wijziging kan een verhoging of verlaging
van de drempel behelzen, die voor alle werknemers of slechts voor bepaalde werknemers kan
gelden. In ondernemingen met meer dan 10 werknemers en los van de bepalingen inzake het
quotum van de gelijktijdige afwezigheden, mag de werkgever in 2 gevallen toch de datum van
aanvang van het tijdskrediet uitstellen: ten eerste wanneer de werknemer van 55 jaar of ouder een
sleutelfunctie bekleedt, d.w.z. dat hij in de onderneming een dermate belangrijke rol vervult dat
zijn afwezigheid de arbeidsorganisatie in het gedrang zou brengen, wat niet kan worden opgelost
door een verschuiving van personeel of interne mutatie, en ten tweede om dwingende interne of
externe redenen (zoals organisatorische behoeften, de continuïteit van het werk en de reële
mogelijkheden tot vervanging). Daarnaast kan de werkgever de uitoefening van het recht op een
tijdskrediet voor 1/5 (zonder motief, met motief of eindeloopbaan) intrekken of wijzigen.
Een samenvatting van de mogelijkheden tot tijdskrediet, de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan en de rechten van de werknemer en werkgever hieromtrent wordt gegeven in bijlage 4.

4.1.2.

Wettelijk kader loopbaanonderbreking

De wetgeving over de loopbaanonderbreking bestaat sinds 1985 en dient hetzelfde doel als het
tijdskrediet: de loopbaan tijdelijk geheel of gedeeltelijk kunnen onderbreken om bepaalde redenen.
Het verschil is dat de reglementeringen betreffende de loopbaanonderbreking nu enkel nog gelden
in de overheidssector, terwijl het tijdskrediet de reglementering is van de private sector. Er bestaan
verschillende vormen van loopbaanonderbreking, afhankelijk van de overheid of openbare dienst
waar de werknemer werkt, en naargelang hij/zij vast benoemd is (statutair) of werkt volgens een
arbeidsovereenkomst (contractueel). Dit leidt tot een onoverzichtelijk stelsel voor de ambtenaren.
Ook hier geldt dat een persoon in loopbaanonderbreking normaliter een onderbrekingsuitkering
ontvangt van de RVA59, waarbij de toegekende uitkering verschilt volgens de aard van
loopbaanonderbreking (volledige of gedeeltelijke onderbreking), de leeftijd van de werknemer, de
58 In zijn huidige vorm brengt het tijdskrediet weinig/geen verlies met zich wat betreft de opgebouwde

pensioenrechten, anders dan bijvoorbeeld een stelsel van gewone deeltijdarbeid. De Commissie Pensioenhervorming
2020-2040 pleit voor een transparanter en billijker beheer van de arbeidstijd doorheen de loopbaan. Zo zouden de
vervroegde uittreding of het deeltijds pensioen mogelijk moeten blijven, maar, aangezien het ze een vrijwillige keuze
betreffen, zouden die mogelijkheden gepaard moeten gaan met een actuariële correctie, met andere woorden
mogen ze niet gelijkgesteld worden met een periode van fulltimewerk. Idealiter zouden alle
eindeloopbaanregelingen, zoals het tijdskrediet, maar ook de thematische verloven, of zelfs de andere vervroegde
uittredingsregelingen, zoals werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) of het statuut van oudere werklozen,
moeten worden opgeheven en vervangen door een transparante en billijke methode voor de berekening van de
pensioenrechten aan de hand van een puntensysteem. Als algemene wijze van berekening van het pensioen zou
worden gehanteerd: (aantal punten) x (waarde van het punt) x (actuariële correctie) x (welvaartskoppeling). Daarbij
zou het aantal punten afhangen van de duur van de loopbaan en de bezoldiging ten opzichte van de gemiddelde
lengte en bezoldiging en zou de waarde van een punt in jaar T (jaar van de pensionering) afhankelijk zijn van het
gemiddelde inkomen van de werknemers in jaar T.
59 Aangevuld met een aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking in Vlaanderen.
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onderbrokene arbeidsregeling, het aantal kinderen en waar de werknemer tewerkgesteld is
(openbare besturen, onderwijs, autonome overheidsbedrijven). Net als bij het tijdskrediet bestaat
er een algemeen stelsel en een stelsel eindeloopbaan voor oudere werknemers en is de werknemer
beschermd tegen ontslag vanaf de kennisgeving tot 3 maanden na het nemen van de
loopbaanonderbreking. De periodes van loopbaanonderbreking worden in beperkte mate
gelijkgesteld met voltijdse arbeid voor de berekening van het pensioen60. In overeenstemming met
het tijdskrediet is er ook bij de loopbaanonderbreking geen band tussen de duur van de
loopbaanonderbreking en de loopbaan: iemand die nog maar 5 jaar werkt en iemand die reeds
25 jaar werkt hebben exact dezelfde rechten. Sinds de zesde staatshervorming werd de
bevoegdheid omtrent de voorwaarden en de financiering van de loopbaanonderbreking voor
lokale, provinciale, communautaire en regionale openbare ambten overgeheveld naar de regio’s
(geldt ook voor de functies binnen het onderwijs).

4.1.3.

Verloop van het aantal personen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Sinds 2002 is het aantal personen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking sterk gestegen, zowel in
absolute als relatieve termen. Na een lichte daling van het aantal personen in arbeidsonderbreking
in 2012 en 2013 nam het opnieuw toe in 2014, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Ook in
relatieve termen (ten opzichte van alle werknemers in België) bereikte het aantal werknemers in
loopbaanonderbreking of tijdskrediet een maximum in 2014. Het aandeel van de mannen in
tijdskrediet stabiliseerde zich de voorbije twaalf jaar relatief rond de 38 % van alle personen in
tijdskrediet. Bij de loopbaanonderbreking daarentegen steeg dat aandeel tijdens de afgelopen
twaalf jaar met ongeveer 8,5 procentpunt, tot 26,6 % van het totale aantal personen in
loopbaanonderbreking.

60 De gelijkstelling is beperkt tot 12 maanden in de loop van de loopbaan ongeacht de omvang van de vermindering van

de prestaties. Er kunnen dus maximum 12 kalendermaanden gelijkgesteld worden, of het nu gaat om deeltijdse of
voltijdse onderbreking. Enkel bij 1/5de onderbreking wordt deze onderbreking verdeeld over 5 kalenderjaren. Er
wordt een verlenging van 12 kalendermaanden voorzien wanneer een voltijdse werknemer zijn prestaties met 50 %
vermindert en een verhoogde RVA-uitkering ontvangt op basis van verminderde prestaties naar aanleiding van de
geboorte of adoptie van een 2de of volgende kind.
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Grafiek 41 - Werknemers in tijdskrediet en loopbaanonderbreking
(totaal aantal werknemers, rechteras; in % van het totale aantal werknemers, linkeras, 2002-2014)

Bronnen: RVA, INR.

Het aantal personen in voltijds tijdskrediet of voltijdse loopbaanonderbreking daalt de laatste jaren
trendmatig, terwijl verminderingen van arbeidsprestaties aan belang wonnen. Het is mogelijk dat
de werkgevers de werknemers ook aanmoedigen om voor een vermindering van de
arbeidsprestaties te kiezen in plaats van voor een volledige arbeidsonderbreking, omdat die de
organisatie van de verdeling van de werkzaamheden bemoeilijkt. Voor meer dan de helft van het
aantal personen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking gaat het bovendien om
arbeidsduurverminderingen in het eindeloopbaanstelsel, waarbij werknemers hun arbeidsduur in
de aanloop naar het pensioen terugschroeven.
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Grafiek 42 - Verdeling van het totale aantal werknemers in tijdskrediet of loopbaanonderbreking naar de
verschillende stelsels
(in %, 2002-2014)

Bron: RVA.

De loopbaanonderbreking en het tijdskrediet zijn belangrijke instrumenten om de werkgelegenheid
te handhaven; ze maken het immers mogelijk de arbeid tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te
schorten wanneer de werknemer daaraan behoefte heeft zonder hiervoor de arbeidsmarkt te
moeten verlaten. Een werknemer die geen gebruik kan/wil maken van die stelsels, moet vaak
ontslag nemen of overstappen op het gewone deeltijdse stelsel, wat socio-economisch gezien heel
wat minder voordelig is.
Het bestaan van die stelsels kan eveneens de werkgelegenheidsgraad en het arbeidsvolume
verhogen, vooral bij bepaalde bevolkingsgroepen: oudere werknemers weten nu immers dat ze hun
arbeidsprestaties geleidelijk kunnen afbouwen in de aanloop naar het pensioen, en ouders weten
dat ze hun arbeidsvolume tijdelijk kunnen verminderen tijdens de jaren waarin hun kinderen nog
jong zijn. Mochten die stelsels niet bestaan, dan zou een aantal potentiële werkenden misschien
niet aan de arbeidsmarkt deelnemen omdat ze vrezen voltijdse arbeid niet onafgebroken vol te
kunnen houden gedurende hun gehele loopbaan of omdat ze gedurende een bepaalde periode
andere familiale of sociale verplichtingen buiten het werk hebben.
Wegens het grote aantal personen dat de arbeidsduur vermindert aan het einde van de loopbaan,
is het belangrijk om te weten of dit het tijdstip van uittreding van deze oudere werkenden uitstelt
en hen zo effectief langer aan het werk kan houden (en de werkgelegenheidsgraad kan
handhaven). Dit is immers een uiterst belangrijk doel om onze sociale zekerheid en de pensioenen
betaalbaar te houden in een context van vergrijzing. De literatuur is helaas niet eenduidig over het
effect van landingsbanen op de uittredetiming van de werkenden tussen 50 en 64 jaar. In een
studie wijzen Van Looy et al. (2013) er enerzijds op dat personen die hun werkduur verminderen,
dit vaak doen ter voorbereiding op een vervroegd pensioen en dus niet noodzakelijk langer aan het
werk blijven. Een groot aandeel van de deeltijdse arbeidsonderbrekers bleek immers op jongere
leeftijd de arbeidsmarkt geheel te verlaten via werkloosheid, brugpensioen, arbeidsongeschiktheid,
voltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Daarnaast bleek ook de kans dat deeltijdse
arbeidsonderbrekers op de vervroegde pensioenleeftijd stoppen groter dan voor hun voltijdse
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tegenhangers61. Uit een eerdere studie over de pensioneringsintenties in Vlaanderen op basis van
de ad-hocmodule 2006 van de EAK en van de enquête ‘Loopbanen in Vlaanderen’ van het
Steunpunt Werk en Sociale Economie in 2011 (Van Looy et al., 2012) is gebleken dat mannen hun
werktijd minder vaak afbouwen aan het einde van de loopbaan dan vrouwen, maar als ze het doen
resulteert dit vaker in een vervroegd (wensen te) verlaten van de arbeidsmarkt. Dit valt te verklaren
doordat arbeidsduurvermindering bij mannen sterker gerelateerd is met ongenoegen over de job
en doordat ze na een werkduurvermindering doorgaans nog steeds meer uren werken dan
vrouwen in een soortgelijke situatie. Bij vrouwen gaat deeltijds werken aan het einde van de
loopbaan gepaard met minder werk-privéconflicten, waardoor arbeidsduurvermindering bij hen
minder leidt tot een vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt.
Een evaluatie van gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid door de FOD WASO (zie
sectie 4.1.4) gaf echter aan dat het aandeel van personen die nog 10 jaar of meer werken na de
leeftijd van 50 lager is bij de loopbaanonderbrekers dan bij de anderen, maar het aandeel van
personen dat nog 5 tot 10 jaar werkt beduidend hoger ligt bij de loopbaanonderbrekers. Zoals
eerder vermeld is er gelijktijdig met de sterke stijging van de deeltijdgraad bij de oudste groep
werkenden ook een spectaculaire stijging van hun werkgelegenheidsgraad opgetekend. Hoewel er
ook andere factoren aan de basis liggen van deze stijging van de werkgelegenheidsgraad (zoals de
hervormingen van de pensioenmaatregelen) kan dit erop wijzen dat deeltijds werk de
werkbaarheid van het werk kan verhogen voor 50-plussers, waardoor ze langer aan de slag kunnen
blijven en de mogelijke capaciteitsproblemen die zouden kunnen ontstaan als gevolg van de
vergrijzing, getemperd kunnen worden. Eerdere studies, die peilden naar de intentie van 50plussers om de loopbaan te verlengen wanneer zij gebruik maken van arbeidsduurvermindering op
het einde van de loopbaan, gaven ook aan dat een behoorlijk aandeel de intentie heeft om langer
dan gemiddeld te werken (Elchardus et al., 2003; Masquillier, et al., 2011).
Daarnaast geeft onderzoek van Montizaan et al. (2015) aan dat het voorzien van mogelijkheden om
training te volgen de inzetbaarheid van oudere werknemers verhoogt en hun band met de
arbeidsmarkt versterkt. Het voorzien van deze opleidingsmogelijkheden is positief gecorreleerd met
een hogere pensioenleeftijd. Een verhoging van één standaardafwijking in de graad waarin
ondernemingen voorzien in opleidingsmogelijkheden voor hun werknemers wordt geassocieerd
met een hogere verwachte pensioenleeftijd van 1,1 tot 3 maanden. Het belang van het blijven
voorzien van opleidingen, ook voor oudere werknemers, mag dus niet onderschat worden.

61 Deze studie werd uitgevoerd op basis van data die nog geen informatie gaven over de invloed van de recente

hervormingen in de pensioenstelsels, het stelsel van het tijdskrediet en dat van de loopbaanonderbreking. Deze
hervormingen zouden een effect kunnen hebben op de eerdere bevindingen.
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Grafiek 43 - Werknemers in arbeidsduurvermindering in het eindeloopbaanstelsel
(in %, aantal werknemers ouder dan 50 jaar in tijdskrediet of loopbaanonderbreking eindeloopbaan ten
opzichte van het totale aantal werknemers volgens de nationale rekeningen, 2002-2014)

Bronnen: INR, RVA.

De recente hervormingen in de stelsels van tijdskrediet en loopbaanonderbreking eindeloopbaan
hebben wel geleid tot een daling van het aantal 50- tot 54-jarigen dat hun arbeidsduur vermindert.
De verhoging van de toetredingsleeftijd tot 55 jaar in 2012 heeft dit duidelijk bewerkstelligd. De
versnelde groei van het aantal personen tussen 55 en 59 jaar in het eindeloopbaanstelsel in 2014
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de leeftijd waarop iemand uitkeringsgerechtigd is,
vanaf januari 2015 op 60 jaar is gebracht. In de komende jaren mag dan ook worden verwacht dat
de groep 55-59 jarigen in het eindeloopbaanstelstel tijdskrediet en loopbaanonderbreking zal
verkleinen. Daarnaast werd ook de toetredingsleeftijd tot het algemene stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag (SWT) verhoogd naar 62 jaar in januari 2015, wat een impact zou kunnen
hebben op het aantal 60-plussers dat vanaf 2015 toetreedt in een stelsel van
arbeidsduurvermindering. Welk effect het geleidelijk verder optrekken van de (vervroegde)
pensioenleeftijd zal hebben op het totale aantal 50-plussers in arbeidsduurvermindering, valt
echter moeilijk te voorspellen; enerzijds zou het kunnen dat zij hun arbeidsduur later beginnen te
verminderen wanneer zij dichter bij de wettelijke pensioenleeftijd komen; anderzijds is het mogelijk
dat ze, net omdat de wettelijke pensioenleeftijd werd verhoogd, de arbeidsmarkt (gedeeltelijk) op
ongeveer dezelfde leeftijd proberen te verlaten door gebruik te maken van andere stelsels.
Daarnaast kunnen werkenden, vanwege hun hogere leeftijd, ook vaker met gezondheidsproblemen
te kampen krijgen, waardoor ze hun arbeidsduur sneller dan nu of op ongeveer hetzelfde moment
beginnen te verminderen.
In dit kader is het belangrijk dat werkgevers blijven proberen om oudere werknemers kwalitatief en
werkbaar werk te bieden. In België antwoordde in 2010 immers slechts 57,1 % van de
respondenten van de EWCS-enquête dat ze zichzelf in staat achtten om hun betrekking op de
leeftijd van 60 jaar nog uit te oefenen. Ook de betaalbaarheid van oudere werknemers moet
bespreekbaar worden bij de sociale partners. In België is het loon immers nog zeer vaak gekoppeld
aan de anciënniteit van een werknemer, hoewel oudere werknemers op een bepaalde leeftijd vaak
minder productief worden (zie Advies Anciënniteit van de HRW, 2014).

207.

4.1.4.

Meten van de impact van loopbaanonderbreking/tijdskrediet op basis van de
gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
(kruispuntbank van de sociale zekerheid)62

De gegevens van het datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming laten toe een
longitudinale opvolging van de positie van personen op de arbeidsmarkt uit te voeren. In het kader
van dit rapport werden gegevens aangevraagd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om
de impact van loopbaanonderbreking/tijdskrediet (gedurende de periode 1998-2013) na te gaan op
de duur van tewerkstelling of de (vroegtijdig) uittrede van personen die 50 jaar waren in 1998, op
de terugkeer naar tewerkstelling (voltijds of deeltijds) van personen die 25 jaar waren in 1998 en
ten slotte om het aantal personen die meerdere jobs hadden te bestuderen.
Op die manier worden de individuen die 50 jaar waren in 1998 elk trimester gevolgd gedurende
periode vanaf het 2e trimester 1998 tot en met het 4e trimester 2013 met onder meer volgende
variabelen: loopbaanonderbreking/tijdkrediet ( volledig of gedeeltelijk), dagloonklasse, trimester
van definitieve uittrede uit de arbeidsmarkt, … De personen die 25 jaar waren in 1998 werden
eveneens elk trimester gevolgd gedurende de periode vanaf het 2e trimester 1998 tot en met het
4e trimester 2013 met onder meer volgende variabelen: loopbaanonderbreking/tijdskrediet (
volledig of gedeeltelijk), duur van de loopbaanonderbreking/tijdskrediet (gemeten in trimesters),
dagloonklasse, trimester van terugkeer naar werkend (voltijds of deeltijds), … Voor het aantal
personen die meerdere jobs cumuleren, laat het datawarehouse toe deze te identificeren aan de
hand van een specifieke variabele en werd zij gekruist met verschillende persoonskenmerken
(leeftijd, geslacht, regio,…).
4.1.4.1.

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet bij de personen die 50 jaar oud waren in 1998

Een eerste deel van de analyse betreft alle personen die in 1998 de leeftijd van 50 jaar hadden. We
volgen hen gedurende alle volgende trimesters op.
10,5 % van de personen die 50 jaar waren in 1998 hebben in de periode van 1998 tot 2013
minstens eenmaal een loopbaanonderbreking genomen. Bij de meesten van hen was dit een
deeltijdse onderbreking (95,8 %). Bij slechts 3,6 % van de 50-jarigen was dit een volledige
loopbaanonderbreking. Enkelen (0,7 %) hebben zowel een deeltijdse als een volledige
loopbaanbreking genomen.
Iets meer vrouwen dan mannen hebben genoten van een loopbaanonderbreking, 54,5 % tegenover
45,5 %.

62 Deze sectie werd opgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
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Tabel 23 - Aantal 50-jaringen (uit 1998) die in de periode van 1998 tot 2013 een loopbaanonderbreking
genomen hebben, volgens profiel
Alle 50-jarigen uit 1998
In loopbaanonderbreking
Totaal
(1998 – 2013)
Totaal
Aandeel bij 50-plussers
Loopbaanonderbreking
deeltijds
volledig
beide
Geslacht
Man
Vrouw
Werknemersstatuut
Arbeider
Bediende
Ambtenaar
Andere
Inkomen
Laag
Midden
Hoog
Onbekend
Gewest
Brussel
Wallonië
Vlanderen

12 651
10,5%

121 003

95,8%
3,6%
0,7%
45,5%
54,5%

46,2%
53,8%

23,6%
40,4%
19,5%
16,5%

24,1%
40,3%
19,5%
16,1%

15,7%
52,2%
23,5%
8,5%

15,6%
52,8%
23,6%
8,0%

5,6%
27,1%
67,3%

7,4%
33,8%
58,8%

Bron: KSZ.

De grootste groep onder de personen die een loopbaanonderbreking namen zijn bedienden
(40,4 %). Maar deze groep is over het algemeen ook meer vertegenwoordigd onder de 50-jarigen.
De overige zijn arbeider (23,6 %), ambtenaar (19,5 %) of hebben een ander statuut (16,5 %).
De meerderheid (52,2 %) heeft een gemiddeld inkomen63 (deciel 4 - deciel 8). Iets minder dan een
kwart heeft een hoog inkomen (23,5 %). En een minderheid heeft een laag inkomen (deciel 1-deciel
3). De verdeling naar inkomen van de personen die een loopbaanonderbreking genomen hebben
komt overeen met de verdeling van alle 50-jarigen.
De meesten komen uit Vlaanderen (67,3 %) gevolgd door Wallonië (27,1 %) en Brussel (5,6 %). Bij
de opsplitsing naar gewest zien we een duidelijke oververtegenwoordiging van de personen die een
loopbaanonderbreking namen uit Vlaanderen en een ondervertegenwoordiging van de personen
uit Wallonië en Brussel ten opzichte van de volledige populatie van 50-jarigen.
Tabel 24 toont het aandeel van personen in loopbaanonderbreking volgens de duur van de
loopbaanonderbreking. Bij degenen die een gedeeltelijke loopbaanonderbreking namen, was dit

63 Op basis van het dagloon indien de persoon voltijds gewerkt zou hebben.
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voor de meerderheid voor meer dan 2 jaar. Vrouwen nemen vaker een langere
loopbaanonderbreking dan mannen.

Tabel 24 - Proportie in gedeeltelijke en volledige loopbaanonderbreking volgens duur van de
loopbaanonderbreking
(in personen en in %)
Aantal in gedeeltelijke loopbaanonderbreking bij 50-jarigen in 1998
(1998 - 2013)
Mannen
Vouwen
610
10,9%
399
6,1%
Minder dan 1 jaar
1 074
19,1%
816
12,4%
1 tot 2 jaar
2 815
50,1%
2 710
41,2%
2 tot 5 jaar
1
029
18,3%
2
297
34,9%
5 tot 10 jaar
93
1,7%
355
5,4%
10 jaar of meer
5 621
100%
6 577
100%
Totaal

1 009
1 890
5 525
3 326
448
12 198

8,3%
15,5%
45,3%
27,3%
3,7%
100%

Aantal in volledige loopbaanonderbreking bij 50-jarigen in 1998
(1998 - 2013)
Mannen
Vouwen
23
14,6%
154
40,7%
Minder dan 1 jaar
35
22,2%
104
27,5%
1 tot 2 jaar
99
62,7%
99
26,2%
2 tot 5 jaar
1
0,6%
21
5,6%
5 tot 10 jaar
158
100%
378
100%
Totaal

177
139
198
22
536

Totaal
33,0%
25,9%
36,9%
4,1%
100%

Totaal

Bron: KSZ.

Bij degenen die een voltijdse loopbaanonderbreking genomen hadden, was dit bij de meerderheid
voor minder dan 2 jaar. Bij mannen echter die een volledige loopbaanonderbreking namen, was dit
voor de meerderheid voor 2 tot 5 jaar.
De gemiddelde leeftijd bij uittrede uit de arbeidsmarkt van personen die 50 jaar oud waren in 1998
is 59,9 jaar (zie tabel 25). Bij personen die een gedeeltelijke onderbreking namen, was de
uittredeleeftijd hetzelfde als bij personen die geen onderbreking namen (59,9 jaar). Bij personen
die wel een volledige onderbreking namen en die daarna nog werkten hebben gemiddeld een
hogere leeftijd bij het verlaten van de arbeidsmarkt (60,3 jaar). Deze gegevens wijzen er dus op dat
loopbaanonderbrekingen de loopbaan niet significant verlengen. Rekening houdend met de
onderbreking zelf kan dus wellicht geen positieve impact op het totale arbeidsvolume worden
vastgesteld.
Vrouwen treden gemiddeld iets vroeger uit de arbeidsmarkt dan mannen. Het verschil in leeftijd
tussen mannen en vrouwen is kleiner bij degenen die een gedeeltelijke loopbaanonderbreking
namen.
Personen met het statuut van arbeider zijn gemiddeld jonger bij uittrede uit de arbeidsmarkt
(58,2 jaar) en personen die een ander statuut (waaronder zelfstandigen) hebben de hoogste leeftijd
(62,2 jaar). Bij arbeiders zien we een gemiddeld hogere leeftijd bij personen die een volledige
loopbaanonderbreking namen en een iets hogere leeftijd wanneer zij een gedeeltelijke
onderbreking namen. Bij bedienden zien we eerder een hogere leeftijd indien ze een gedeeltelijke
onderbreking namen en iets hoger indien ze een volledige onderbreking namen. Bij ambtenaren is
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er nagenoeg geen verschil op te merken tussen zij die geen onderbreking namen en degenen die
dat wel deden. Bij personen met een ander statuut zien we een hogere leeftijd bij degenen die
geen onderbreking namen dan bij degenen die een volledige of gedeeltelijke onderbreking namen.
Loontrekkenden met een hoog inkomen kennen gemiddeld een hogere leeftijd bij uittrede (59,6
jaar) dan personen met een gemiddeld inkomen (58,6 jaar) of een laag inkomen (59 jaar). Zowel bij
degenen met een laag, gemiddeld of hoog inkomen is de gemiddelde uittredeleeftijd hoger als zij
een loopbaanonderbreking namen. Bij personen met een hoog inkomen is het verschil echter klein.
In Vlaanderen is de gemiddelde uittredeleeftijd iets lager (59,8 jaar) dan in Brussel (60,4 jaar) en
Wallonië (60 jaar). Het verschil tussen degenen die geen loopbaanonderbreking namen en degenen
die wel een onderbreking namen is in alle gewesten klein.

Tabel 25 - gemiddelde uittredeleeftijd1 van 50-jarigen in 1998, volgens type loopbaanonderbreking en
profielgegevens
Geen
onderbreking
N
Total
Geslacht
Man
vrouw
Werknemersstatuut
Arbeider
Bediende
Ambtenaar
Andere
Inkomen
Laag
Midden
Hoog
Onbekend
Gewest
Brussel
Wallonië
Vlaanderen

Volledige
onderbreking

Gedeeltelijke
onderbreking

Totaal

Aantal

74 150
59,9

451
60,3

12 115
59,9

86 801
59,9

60,1
59,6

60,7
60,2

60,0
59,9

60,1
59,7

52 054
34 716

58,1
59,1
59,5
62,1

60,2
59,7
59,6
61,8

58,9
60,3
59,5
61,1

58,2
59,4
59,5
62,0

22 633
22 637
14 955
26 576

58,9
58,3
59,4
62,2

60,2
59,5
59,6
62,5

59,8
59,5
60,2
62,4

59,0
58,6
59,6
62,2

14 154
29 089
18 096
25 462

60,3
60,0
59,9

61,0
60,6
60,2

60,7
60,3
59,7

60,4
60,0
59,8

6 369
28 194
50 977

Bron: KSZ.
1
Uittrede = verlaten van de arbeidsmarkt door pensionering, werkloosheid (zonder terugkeer naar statuut van
werkend), inactiviteit of volledige loopbaandonderbreking of tijdskrediet.

Tabel 25 geeft op basis van het totale werkvolume na 50 jaar een eerste aanduiding, en levert een
genuanceerd beeld op: het aandeel van personen die nog 10 jaar of meer werken na de leeftijd van
50 is lager bij de loopbaanonderbrekers dan bij de anderen, maar het aandeel van personen dat 5
tot 10 jaar werkt is beduidend hoger.
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Tabel 26 - De gecumuleerde duur van tewerkstelling in de periode van 1998 tot 2013 van 50 jarigen in
1998 volgens type loopbaanonderbreking
(in %)

gedeeltelijke
minder dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 jaar of meer
Totaal

0,1
0,7
5,2
52,7
41,3
100,0

in loopbaanonderbreking
volledige
combinatie
2,7
0,7
10,2
57,2
29,3
100,0

0,0
2,4
8,2
60,0
29,4
100,0

subtotaal
0,2
0,7
5,4
53,0
40,8
100,0

geen loopbaanonderbreking
3,8
4,7
13,0
34,1
44,3
100,0

Bron: KSZ.

Tabel 26 geeft het aandeel weer dat tewerkgesteld was na loopbaanonderbreking volgens het
arbeidsregime. 14,9 % werkte voltijds, 8,9 % werkte deeltijds na de loopbaanonderbreking en 9 %
heeft zowel nog voltijds als deeltijds gewerkt.
67,2 % van de personen die een gedeeltelijke loopbaanonderbreking namen hebben onmiddellijk
de arbeidsmarkt verlaten na hun loopbaanonderbreking of werkten niet verder als loontrekkende.
14,5 % werkte nog voltijds verder en 7,3 % deeltijds. De meerderheid van degenen die nog deeltijds
werkten stroomden ook de eerste twee jaren uit de arbeidsmarkt na hun gedeeltelijke
loopbaanonderbreking, terwijl de meerderheid bij degenen die nog voltijds werkten na hun
loopbaanonderbreking nog minimaal 2 jaar werkten.
Bij personen die een volledige loopbaanonderbreking namen en nadien nog gewerkt hebben, was
15,1 % niet tewerkgesteld als loontrekkend. Ruim een kwart was nadien nog voltijds tewerkgesteld,
waarvan de meerderheid na 2 jaar tewerkstelling de arbeidsmarkt verliet. Iets minder dan de helft
werkte nog deeltijds en slechts een derde van hen verliet de arbeidsmarkt 2 jaar na het einde van
de loopbaanonderbreking.
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Tabel 27 - Aantal 50-jaringen (uit 1998) die in de periode van 1998 tot 2013 een loopbaanonderbreking
genomen hebben, volgens type loopbaanonderbreking en duur van de tewerkstelling na
loopbaanonderbreking
(in %)

Niet tewerkgesteld als loontrekkend
Aantal voltijdse trimesters te werkgesteld
Minder dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 jaar of meer
Totaal
Aantal deeltijdse trimesters tewerkgesteld
Minder dan 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 jaar of meer
Totaal
Zowel volledig als deeltijdse trimesters
tewerkgesteld
< 5 jaar voltijds en < 5 jaar deeltijds
< 5 jaar voltijds en > 5 jaar deeltijds
> 5 jaar voltijds en < 5 jaar deeltijds
> 5 jaar voltijds en > 5 jaar deeltijds
Totaal
Eindtotaal

Gedeeltelijke

loopbaanonderbreking
Volledige

Beide

69,2

15,1

47,1

67,2

19
12
56
13
1
14,5

9
76
11
4
0
26,4

42
33
25
0
0
14,1

19
16
53
12
1
14,9

36
19
33
12
1
7,3

16
17
39
23
5
48,9

31
13
44
13
0
18,8

32
18
34
14
2
8,9

69
5
25
1
8,9
100

72
14
12
2
9,6
100

71
0
29
0
20,0
100

69
6
25
1
9,0
100

Totaal

Bron: KSZ.

4.1.5.

Loopbaanonderbreking – tijdskrediet: Analyse van de 25-jarigen in 1998

Dit deel van de analyse spitst zich toe op de personen die 25 jaar waren in 1998. Voor deze
leeftijdscategorie gaan we na of zij, in de loop van de periode 1998-2013, al dan niet gebruik
gemaakt hebben van de stelsels voor loopbaanonderbreking/tijdskrediet; indien dit het geval is,
dan bekijken we hun socio-economisch statuut een jaar na afloop van de loopbaanonderbreking.
Tabel 28 - Gebruik van loopbaanonderbreking – tijdskrediet
(situatie voor elke uitstroom in het 2e trimester, in %)

Loopbaanonderbreking-tijdskrediet/ totaal 25-jarigen
Aandeel M/V in loopbaanonderbreking-tijdskrediet
Aandeel M/V in het totaal 25-jarigen

Man
6,6
20,7
50,7

Vrouw
26,0
79,3
49,3

Totaal
16,1
100,0
100,0

Bron: KSZ.
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Bovenstaande tabel toont aan dat 16,1% van de 25-jarigen in de periode 1998-2013 een
loopbaanonderbreking genomen heeft. Het verschil tussen mannen en vrouwen is flagrant vermits
26,0% van de vrouwen in loopbaanonderbreking is geweest tegenover 6,6% van de mannen.
Tabel 29 - Gebruik van loopbaanonderbreking – tijdskrediet
(détails; in %)
In loopbaanonderbreking
Mannen
Vrouwen
Totaal
Statuut1
Arbeiders
Bedienden
Ambtenaren
Andere
1
Loonklasse
Laag
Gemiddeld
Hoog
Onbekend
Gewest
Brussel
Wallonië
Vlaanderen
Type gezin
Koppel met kind(eren)
Koppel zonder kinderen
Eenoudergezin
Alleenstaand
Andere

Totaal van de 25-jarigen
Mannen
Vrouwen
Totaal

31,7
50,1
10,2
8,0

12,3
64,3
11,7
11,7

16,3
61,4
11,4
10,9

39,3
41,5
10,8
8,3

17,9
54,7
15,5
12,0

28,5
48,2
13,2
10,2

9,2
63,2
26,0
1,6

20,9
59,9
16,7
2,5

18,5
60,6
18,7
2,3

12,9
56,4
28,7
2,1

25,6
52,1
19,0
3,3

19,3
54,2
23,8
2,7

5,5
21,2
73,4

4,6
26,8
68,6

4,8
25,6
69,6

7,3
34,3
58,4

7,1
34,8
58,0

7,2
34,6
58,2

77,5
6,3
3,8
9,1
3,3

84,5
2,6
9,2
2,1
1,7

83,0
3,4
8,1
3,5
2,0

60,5
8,3
4,8
16,2
10,2

62,1
7,3
16,1
7,4
7,1

61,2
7,8
10,3
11,9
8,8

Bron: KSZ.
1
Loontrekkenden.

Uit tabel 29 blijkt dat, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, de grootste groep van de
loontrekkenden die in loopbaanonderbreking is geweest, de bedienden zijn (61,4 %). Maar de
personen met een bediendenstatuut zijn ook de grootste groep binnen de 25-jarigen (48,2 %). De
anderen zijn ambtenaren (11,4 %), arbeiders (16,3 %) en andere (10,9 %).
De meerderheid (60,6 %) vinden we terug in de loongroep ‘gemiddeld’ (4de-8de deciel), 18,7 % in
de loonklasse ‘hoog’ (9de-10de deciel) en 18,5 % in de loongroep ‘laag’(1ste-3de deciel).
Het grootste deel woont in Vlaanderen (69,6 %). 25,6 % woont in Wallonië en 4,8 % in Brussel. De
personen die een loopbaanonderbreking hebben genomen, zijn dus oververtegenwoordigd in
Vlaanderen en ondervertegenwoordigd in Brussel en in Wallonië.
De meeste personen (83 %) die in loopbaanonderbreking waren, zijn koppels met kind(eren). Ten
opzichte van de andere gezinstypes is deze groep oververtegenwoordigd.
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Tableau 30 - Socio-economisch statuut een jaar na het einde van de loopbaanonderbreking – het
tijdskrediet
(in %)

Tewerkstelling
Werkloosheid
Inactiviteit

Mannen

Vrouwen

Totaal

92,9
2,3
4,8

89,3
4,1
6,6

90,1
3,7
6,2

Bron: KSZ.

90,1 % van de 25-jarigen die in loopbaanonderbreking zijn geweest, zijn één jaar na het einde van
de loopbaanonderbreking opnieuw aan het werk (zie tabel 30). De vrouwen blijven of gaan
voornamelijk deeltijds werken (59,9 %) terwijl de mannen opnieuw voltijds aan de slag gaan
(85,3 %) (zie tabel 31).
Tableau 31 - Régime de travail un an après la fin de l’interruption de carrière – crédit-temps
(salariés; en %)
Mannen

Voltijds
Deeltijds
Speciaal
Afwezigheid ziekte

85,3
13,2
1,0
0,1

Vrouwen
38,3
59,9
1,2
0,1

Totaal
48,0
50,3
1,2
0,1

Bron: KSZ.

Uit de onderstaande tabel blijkt dat, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, minder personen
opnieuw aan de slag gaan na een voltijdse loopbaanonderbreking dan na een deeltijdse
loopbaanonderbreking. Na een voltijdse loopbaanonderbreking opteren de mensen duidelijk meer
voor een deeltijdse dan voor een voltijdse baan. De omgekeerde vaststelling geldt na een deeltijdse
loopbaanonderbreking; de betrokkenen kiezen meer voor een voltijdse dan voor een deeltijdse
terugkeer naar het arbeidsproces. Die vaststelling geldt voor het totaal en voor de vrouwen. De
mannen opteren, ongeacht het type loopbaanonderbreking, bij hun terugkeer naar het
arbeidsproces altijd meer voor een voltijdse dan voor een deeltijdse baan.
Bij een voltijdse loopbaanonderbreking is het zo dat hoe langer de onderbreking duurt, hoe minder
men opnieuw aan het werk gaat. Zo zijn, na afloop van een loopbaanonderbreking van minder dan
een jaar, 87,9% van de betrokken personen opnieuw aan het werk, terwijl dit cijfer slechts 65,7%
bedraagt voor zij die een jaar na afloop van een loopbaanonderbreking gedurende meer dan twee
jaar opnieuw aan de slag zijn. In de context van de deeltijdse loopbaanonderbreking is de terugkeer
naar het arbeidsproces nagenoeg gelijklopend, ongeacht de duur van de onderbreking.
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Tableau 32 - Socio-economisch statuut een jaar na afloop van de loopbaanonderbreking–het tijdskrediet
naar type en de duur van de loopbaanonderbreking
(in %)
Totaal
Loopbaanonderbeking/
tijdskrediet

Totaal

Tewerkstelling
Voltijds
Deeltijds

Andere

Werkloosheid

Inactiviteit

Voltijds

< 1 jaar
1 tot 2 jaar
> 2 jaar

87,9
76,4
65,7

13,3
14,2
11,0

67,9
38,3
44,3

6,7
23,9
10,4

5,2
6,9
8,1

6,9
16,7
26,3

Deeltijds

< 1 jaar
1 tot 2 jaar
> 2 jaar

91,6
93,8
95,2

66,4
64,1
41,5

20,4
26,0
51,0

4,8
3,6
2,7

4,2
2,8
1,8

4,2
3,4
2,9

Andere

Werkloosheid

Inactiviteit

Vrouwen
Loopbaanonderbeking/
tijdskrediet

Totaal

Tewerkstelling
Voltijds
Deeltijds

Voltijds

< 1 jaar
1 tot 2 jaar
> 2 jaar

88,1
75,0
66,7

9,7
10,6
9,8

73,1
47,6
46,9

5,3
16,8
10,0

5,3
7,6
8,1

6,6
17,4
25,2

Deeltijds

< 1 jaar
1 tot 2 jaar
> 2 jaar

90,0
92,6
95,0

57,6
53,7
36,3

28,1
35,3
56,0

4,3
3,6
2,6

5,5
3,3
1,9

4,6
4,1
3,1

Andere

Werkloosheid

Inactiviteit

Mannen
Loopbaanonderbeking/
tijdskrediet

Totaal

Tewerkstelling
Voltijds
Deeltijds

Voltijds

< 1 jaar
1 tot 2 jaar
> 2 jaar

86,0
81,0
51,8

46,7
25,9
27,7

20,3
8,2
9,6

19,0
47,0
14,5

3,7
4,7
7,2

10,3
14,2
41,0

Deeltijds

< 1 jaar
1 tot 2 jaar
> 2 jaar

94,4
96,0
96,7

81,4
84,7
74,5

7,3
7,8
18,9

5,7
3,5
3,2

1,9
1,9
1,5

3,6
2,1
1,8

Bron: KSZ.

4.2. Thematische verloven
Net als het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking bieden de thematische verloven aan de
werknemer de mogelijkheid om zijn loopbaan tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten. In
overeenstemming met het tijdskrediet kan thematisch verlof worden aangevraagd om een aantal
redenen. In tegenstelling tot het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking kan echter geen
arbeidsonderbreking worden aangevraagd zonder motief, en is de toegelaten duur van de
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arbeidsonderbreking heel wat korter. De voorwaarden om een thematisch verlof aan te vragen
verschillen ook van die voor het tijdskrediet. De RVA-uitkeringen zijn ten slotte hoger dan die voor
tijdskrediet. Bijlagen 5, 6 en 7 geven een overzicht van de verschillende thematische verloven en
hun toelatingsvoorwaarden.
In België bevond 3,7 % van de werknemers zich in thematisch verlof in 2014, waarbij de
meerderheid koos voor een arbeidsonderbreking van een dag per week. De overgrote meerderheid
van de personen met thematisch verlof maakten gebruik van het ouderschapsverlof (81,5 %). De
kostprijs van de onderbrekingsuitkeringen in het kader van het thematisch verlof bedroeg in 2014
220,2 miljoen euro. Het grootste deel van de uitkeringen werd opnieuw in Vlaanderen betaald
(74,7 %), Wallonië vertegenwoordigde 18,8 % van de uitkeringen en Brussel 6,6 %.

4.2.1.

Wettelijk kader ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is het verlof waarop de werknemer recht heeft naar aanleiding van de geboorte
of adoptie van een kind. Het biedt de mogelijkheid om ofwel de arbeidsprestaties gedurende
4 maanden volledig op te schorten ofwel ze met 1/2 of 1/5 te verminderen gedurende
respectievelijk 8 of 20 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend). Tijdens de periode van het
ouderschapsverlof is de werknemer beschermd tegen ontslag en wordt het gederfde inkomen
vervangen door of aangevuld met onderbrekingsuitkeringen van de RVA. In de private sector geldt
een anciënniteitsvoorwaarde van 1 jaar om ouderschapsverlof te mogen opnemen; in de
overheidssector is die voorwaarde niet van toepassing. Het ouderschapsverlof kan worden
opgenomen tot het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. De periode van het ouderschapsverlof
wordt voor de berekening van het pensioen gelijkgesteld met voltijdse arbeid.
In België bestaat het ouderschapsverlof sinds 1997 (cao nr. 64), naast een recht op
ouderschapsverlof dat werd ingevoerd bij KB van 29 oktober 1997 64. Beide regelingen vertonen
naast een groot aantal gelijkenissen ook enkele verschillen, met als belangrijkste verschil
ongetwijfeld dat de regeling van de cao nr. 64 de werknemer geen recht op een
onderbrekingsuitkering geeft. Het ouderschapsverlof ten gevolge van het KB biedt dit wel en is dan
ook de meest gekozen vorm van ouderschapsverlof in België. Cao nr. 64 maakt een grotere
soepelheid mogelijk voor wat betreft de opname van het verlof en kan dus voor bepaalde
werknemers toch interessant zijn. Beide regelingen geven recht op 4 maanden voltijds
ouderschapsverlof, maar kunnen in geen geval worden gecumuleerd. Een samenvatting van het
recht op ouderschapsverlof, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de rechten van de
werknemer en werkgever hieromtrent wordt gegeven in bijlage 5.

64 Daarnaast kan in de overheidssector 3 maanden onbezoldigd ouderschapsverlof worden genomen krachtens

artikel 34 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan
de personeelsleden van de rijksbesturen (cumuleerbaar met ander ouderschapsverlof).
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4.2.2.

Verloop van het aantal werknemers met ouderschapsverlof

Grafiek 44 - Aantal werknemers met ouderschapsverlof
(aantal werknemers, linkeras; in % van het totale aantal werknemers volgens de nationale rekeningen,
rechteras, 2002-2014)

Bron: RVA, INR.
Opmerking: de grafiek toont het totale aantal personen dat gedurende 2014 een ouderschapsverlof opnam (voltijds of
deeltijds). Niet al deze personen hadden dus tijdens het volledige jaar een verminderde arbeidsduur.

Uit cijfers van de RVA over het aantal personen die onder het KB-stelsel ouderschapsverlof
opnemen, blijkt dat het aantal personen met ouderschapsverlof sinds 2002 onafgebroken is
toegenomen, waarbij vooral de stijging van het aantal mannen met ouderschapsverlof opvallend is.
In twaalf jaar tijd is dat aantal vertwaalfvoudigd, terwijl het aantal vrouwen verdrievoudigde. De
mannen maken nu ongeveer 30 % uit van de personen die ouderschapsverlof opnemen, tegen
slechts 9,4 % in 2002.
Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is het nemen van één vrije dag per week de meest
populaire vorm van ouderschapsverlof. Door één dag per week op te nemen, maakt de betrokkene
meer tijd vrij om met de kinderen door te brengen en dient hij één dag per week minder opvang te
zoeken (en te betalen) zonder te worden geconfronteerd met een hoog inkomensverlies zoals bij
een voltijdse onderbreking of een ‘gewone’ viervijfdebetrekking: het gederfde inkomen van de dag
per week wordt aangevuld met een onderbrekingsuitkering en voor kinderen onder de 3 jaar wordt
die dag ook het aan de crèche te betalen bedrag bespaard. Het ouderschapsverlof heeft ook geen
impact op het pensioen, wat er samen met de onderbrekingsuitkering voor zorgt dat ouders dit
stelsel ruimschoots verkiezen boven het gewone viervijfdestelsel. Toch kiest bij de vrouwen
ongeveer 40 % nog steeds voor een voltijdse onderbreking. Ook bij de mannen is het voltijds
onderbreken van de loopbaan voor de (relatief korte periode) van het ouderschapsverlof sinds
2010 weer populairder geworden; in 2014 besloot ongeveer 30 % om het werk tijdelijk helemaal
stop te zetten.
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Grafiek 45 - Aard van de onderbreking in het kader van het ouderschapsverlof
(in % van de werknemers die ouderschapsverlof opnemen, 2002-2014)

Bron: RVA.

Dat ouders op een steeds hogere leeftijd kinderen krijgen, is ook te zien in de kenmerken van de
personen met ouderschapsverlof. Bij de mannen met ouderschapsverlof was in 2014 36,2 % ouder
dan 40 jaar, tegen 12,5 % in 2002. Bij de vrouwen was 12,6 % ouder dan 40 jaar, tegen 2,3 % 12 jaar
eerder. De stijging van de leeftijd waarop personen ouderschapsverlof opnemen is eveneens
beïnvloed door de wijziging van de wetgeving in 2009. Sindsdien kunnen ouders ouderschapsverlof
opnemen tot het kind 12 jaar is, in tegenstelling tot de leeftijd van 6 jaar voor de wijziging van de
regelgeving. Ten slotte zou de hogere leeftijd van de personen die ouderschapsverlof opnemen ook
kunnen wijzen op een oneigenlijk gebruik van het stelsel: als men nog een kind heeft dat geen
12 jaar is en men wil om om het even welke reden verlof opnemen of gedurende een bepaalde
periode minder werken, kan men voor ouderschapsverlof kiezen, ongeacht waarvoor dit verlof
werkelijk gebruikt wordt.

4.2.3.

Positieve en negatieve effecten van het ouderschapsverlof

Verscheidene studies (o.a. Jaumotte, 2003; Thévenon en Solaz, 2012; Bergemann et al., 2009)
hebben uitgewezen dat het effect van ouderschapsverlof op de werkgelegenheidsgraad (en/of
participatiegraad) positief kan zijn wanneer het een bepaalde duur niet overschrijdt, maar er is
geen eensgezindheid over de ideale duur van het ouderschapsverlof. De effecten verschillen voor
mannen en vrouwen en zijn afhankelijk van het land, het gevoerde beleid, de duur van en de
uitkeringen tijdens het verlof. Jaumotte (2003) voerde een econometrische analyse uit op een
panel van 17 OESO-landen voor de periode 1985-1999. Om een positief effect te hebben op de
participatiegraad van vrouwen, zou het ouderschapsverlof volgens haar maximaal 20 weken mogen
duren (na 20 weken wordt het marginale effect van bijkomend ouderschapsverlof op de
participatiegraad van vrouwen negatief). Thévenon et al. (2012) wijzen op een positief effect van
betaald ouderschapsverlof op de werkgelegenheidsgraad van vrouwen en op een kleiner verschil
tussen de werkgelegenheidsgraad van mannen en vrouwen wanneer het ouderschapsverlof
maximaal 2 jaar duurt. Het bestaan van betaald ouderschapsverlof zou echter altijd de loonkloof
tussen mannen en vrouwen in de hand werken. Uit een oudere studie van Ruhm (1998) blijkt ook
dat positieve effecten op de werkgelegenheid zonder daarbij de lonen negatief te beïnvloeden,
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enkel worden verkregen bij korte perioden van ouderschapsverlof. Bij langere perioden (vanaf
9 maanden) worden de lonen negatief beïnvloed terwijl het effect op de werkgelegenheid positief
blijft. Akgunduz en Plantenga (2011) tonen een positieve invloed op de participatiegraad van
vrouwen aan die afneemt naarmate het ouderschapsverlof genereuzer wordt vergoed en langer
duurt. Daarnaast zou het ouderschapsverlof wel het aantal gewerkte uren en dus het
arbeidsvolume verhogen. Genereuze ouderschapsverlofstelsels zouden echter wel resulteren in
lagere lonen voor hoogopgeleide vrouwen dan voor mannen en in meer verticale
beroepssegregatie65.
Een nadeel aan het opnemen van ouderschapsverlof in België is dat men tijdens de
arbeidsonderbreking een forfaitaire uitkering ontvangt, die niet afhankelijk is van de gezinssituatie
of het inkomen voor het opnemen van het ouderschapsverlof (zie bijlage 8). Deze uitkering is
relatief laag, vooral voor personen met een hoog inkomen voor het opnemen van het
ouderschapsverlof (iemand die 1,5 keer het gemiddelde loon verdient voor het ouderschapsverlof,
ontvangt slechts 13,5 % van zijn loon tijdens het ouderschapsverlof). Zelfs voor de lage inkomens
(50 % van het gemiddelde inkomen) is de uitkering laag (40 à 45 % van het loon voor het
ouderschapsverlof). Dit kan tot gevolg hebben dat personen met lage gezinsinkomens het
financieel niet aankunnen om ouderschapsverlof op te nemen omdat het inkomensverlies voor het
gezin te groot is.
Grafiek 46 - Aandeel van de vroegere brutoverdiensten1 vervangen door uitkeringen voor moeders en
vaders tijdens de weken betalend ouderschapsverlof, volgens niveau van verdiensten (%, 2014)

Bron: OESO.
1
De brutoverdiensten betreffen de verdiensten voor de betaling van inkomensbelastingen en sociale bijdragen en voor
het ontvangen van belastingverminderingen en overdrachten. Wanneer de ouders verschillende soorten verlof
kunnen nemen om voor de kinderen te zorgen, waartussen de uitkeringen verschillen, wordt een gewogen
gemiddelde berekend over de duur van elke mogelijke verlofperiode. De ontvanger wordt geacht in een
tweeverdienergezin te leven met een partner die 100% van het gemiddelde loon verdient en zonder andere
afhankelijken (de grafiek betreft dus de situatie na de geboorte van het eerste kind).
2
Gemiddelde van de 31 OESO-landen beschreven in de studie.
3
Data voor de UK zijn enkel beschikbaar voor mannen.

65 Het aantal personen met intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen, managers, leden van de

wetgevende en de uitvoerende macht en hogere kaderleden van het openbaar bestuur zijn beschikbaar in de
enquêtes naar de arbeidskrachten. Het aantal vrouwen tussen 15 en 39 jaar in die betrekkingen ten opzichte van het
totale aantal personen uit dezelfde leeftijdsgroep met een dergelijke betrekking wordt gebruikt als een indicator voor
verticale beroepssegregatie.
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4.2.4.

Wettelijk kader: verlof voor medische bijstand

België biedt aan personen die zelf of bij naaste familieleden met zware ziekte worden
geconfronteerd, de mogelijkheid om vrijaf te nemen, zonder dat ze hiervoor volledig hun inkomen
verliezen.
Het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid is verlof waarop een
werknemer recht heeft wanneer hij/zij bijstand of zorg wil verlenen aan een gezins- of familielid dat
aan een zware ziekte lijdt. Dit verlof brengt een volledige of gedeeltelijke schorsing van de
arbeidsprestaties met zich. Het verlof moet worden opgenomen per periode van minimum
1 maand tot maximum 3 maanden. Bij een volledige onderbreking kan het verlof, per zwaar zieke
patiënt, al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot 12 maanden. De periodes van halftijdse of
1/5de onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet
opeenvolgend verlengd worden tot maximum 24 maanden per zwaar zieke patiënt. De
maximumduur van het thematisch verlof geldt voor elk bijgestaan familielid afzonderlijk en de
bijgestane persoon moet niet inwonend zijn bij de persoon in thematisch verlof, waardoor dit
stelsel lang en ruim kan gebruikt worden (voor elke ouder, grootouder…).
Onder zware ziekte wordt verstaan: elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts
als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm van sociale of emotionele
bijstand en gezinssteun voor het herstel noodzakelijk is.
Een samenvatting van de mogelijkheden tot verlof voor de verzorging van een zwaar ziek familielid,
de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de rechten van de werknemer en werkgever
hieromtrent wordt gegeven in bijlage 6.

4.2.5.

Verloop van het aantal werknemers in arbeidsonderbreking om medische bijstand
te verlenen

Grafiek 47 - Aantal werknemers in arbeidsonderbreking om medische bijstand te verlenen
(in aantal werknemers, 2007-2014)

Bron: RVA.
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In 2014 onderbraken 26 154 personen geheel of gedeeltelijk hun loopbaan om medische bijstand te
verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid. Slechts 7 % deed dit via tijdskrediet, terwijl de
overige 93 % deze tijd opnam in de vorm van een thematisch verlof. Een mogelijke reden voor het
overwicht van het thematisch verlof ten opzichte van het tijdskrediet voor het verzorgen van een
ziek familie- of gezinslid is dat het onderbreken van de loopbaan in het stelsel van het thematisch
verlof een veel hogere netto-onderbrekingsuitkering oplevert dan in het stelsel van het tijdskrediet
(zie tabel 33). Daarnaast is er ook de anciënniteitsvoorwaarde: alvorens iemand tijdskrediet met
motief kan opnemen moet hij 2 jaar anciënniteit bewijzen in de onderneming, wat voor het
thematisch verlof niet geldt. Alle werknemers hebben recht op thematisch verlof, terwijl het
tijdskrediet met motief onderworpen is aan een maximaal quotum van gelijktijdige afwezigheden in
ondernemingen met meer dan 10 werknemers. Het kan ook op een kortere termijn worden
aangevraagd dan het tijdskrediet, wat belangrijk kan zijn indien een werknemer wordt
geconfronteerd met acute gezondheidsproblemen in zijn familie. Het zeer kleine aantal personen
dat een tijdskrediet opneemt om medische bijstand te verlenen, betreft dus waarschijnlijk
personen die hun recht op thematisch verlof om medische bijstand te verlenen reeds hebben
uitgeput.
Van de normale minimumduur van 1 maand kan worden afgeweken wanneer een werknemer de
arbeidsprestaties volledig onderbreekt om bijstand of verzorging te verlenen aan een minderjarig
kind tijdens of vlak na de hospitalisatie van dit kind. In een dergelijke situatie kan de werknemer
ervoor kiezen om de arbeidsprestaties volledig te onderbreken voor een duur van één week,
aansluitend verlengbaar met één week. Om onnodige afwezigheden van een maand of meer te
vermijden, kan het interessant zijn om dit afwijkende stelsel van 1 week (verlengbaar met een
week) in de toekomst eveneens toe te staan in het geval van hospitalisatie van elk gezins- of
familielid.
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4.2.6.

Wettelijk kader: palliatief verlof

Palliatief verlof is het verlof waarop de werknemer recht heeft wanneer hij een persoon wenst bij
te staan die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt. Dit verlof
brengt een volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsprestaties met zich.
Om palliatieve zorgen te verlenen mag een werkende zijn arbeidsprestaties geheel of gedeeltelijk
opschorten gedurende 1 maand (verlengbaar met een maand).
Onder palliatieve zorg wordt verstaan: elke vorm van bijstand en in het bijzonder medische, sociale,
administratieve en psychologische bijstand aan en verzorging van personen die aan een
ongeneeslijke ziekte lijden en zich in een terminale fase bevinden.
Een samenvatting van het recht op palliatief verlof, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan
en de rechten van de werknemer en werkgever hieromtrent wordt gegeven in bijlage 7.

4.2.7.

Verloop van het aantal werknemers in palliatief verlof

Grafiek 48 - Aantal werknemers met thematisch verlof om palliatieve zorgen te verlenen
(2002-2014)

Bron: RVA.
Opmerking: de grafiek toont het totale aantal personen dat gedurende de beschouwde jaren een thematisch verlof
opnam (voltijds of deeltijds) om palliatieve zorgen te verlenen. Niet al deze personen hadden dus tijdens het volledige
jaar een verminderde arbeidsduur.

In 2014 waren 445 mannen en 1 141 vrouwen met verlof om palliatieve zorgen te verlenen. Dat is
minder dan 0,1 % van het totale aantal werknemers. Toch zijn ze nog steeds veel talrijker dan het
aantal personen die in 2014 een tijdskrediet opnamen om palliatieve zorgen te verlenen. Dit waren
er slechts 37 in 2014, van wie 10 mannen en 27 vrouwen. Sinds 2007 blijken nooit meer dan
37 personen een tijdskrediet te hebben gebruikt om palliatieve zorgen te verlenen, waardoor het
passend lijkt om dit soort tijdskrediet ter discussie te stellen. Net als bij de personen die medische
bijstand willen verlenen, zullen personen die palliatieve zorgen willen verlenen, immers veeleer
kiezen voor een thematisch verlof dan voor tijdskrediet omdat de forfaitaire uitkeringen van de
RVA in het eerstgenoemde stelsel hoger liggen (zie tabel hierboven) en ook een aantal andere
toetredingsvoorwaarden heel wat soepeler zijn.
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Tussen de persoon die palliatieve zorgen verleent en de patiënt moet geen enkele familiale band
bestaan. Dit betekent dat de aanvragers van palliatief verlof hierdoor in principe palliatieve
patiënten zouden kunnen begeleiden als een soort gesubsidieerd vrijwilligerswerk zonder
beperking in de tijd (de tijdsbeperking geldt per patiënt).

4.3. Onbetaald verlof
4.3.1.

Wettelijk kader onbetaald verlof

Het onbetaald verlof of het verlof zonder wedde is niet wettelijk omkaderd en is dus geen recht
voor de werknemer. Integendeel, een werknemer is contractueel verplicht het overeengekomen
werk uit te voeren, met uitzondering van de gewettigde afwezigheden (ziekte, jaarlijkse vakantie,
wettelijke feestdagen, tijdskrediet). Om buiten deze wettelijke afwezigheden thuis te blijven, heeft
een werknemer het uitdrukkelijk akkoord van zijn werkgever nodig. Een werkgever heeft dus de
mogelijkheid om een verzoek om onbetaald verlof niet in te willigen.
Er bestaat in de socialezekerheidsreglementering wel een definitie van het begrip, namelijk 'de
afwezigheid op het werk zonder loonbehoud wegens schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst ingevolge een gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer'.
Tijdens deze periode betaalt de werkgever dus geen salaris uit, wat ook gevolgen heeft voor de
sociale zekerheid van de werknemer en het pensioen.
De werknemer beschikt bijvoorbeeld over geen enkel recht in de ziekteverzekering tijdens de
periode van het onbetaald verlof. Indien gewenst kan hij wel voor maximum 3 maanden per
kalenderjaar een voortgezette verzekering aangaan, waarvoor hij dan persoonlijke bijdragen moet
betalen.
Het onbetaald verlof heeft ook effect op het aantal vakantiedagen in het jaar dat volgt op het jaar
waarin het onbetaald verlof werd opgenomen: de werknemer verliest een aantal vakantiedagen
(afhankelijk van de duur van het verlof zonder wedde) in het jaar volgend op het jaar waarin het
verlof zonder wedde werd opgenomen.
De dagen onbetaald verlof worden eveneens niet in rekening genomen voor de wachttijd die het
recht op werkloosheidsuitkeringen bepalen.
Als de bovenvermelde persoonlijke bijdragen worden betaald door de werknemer, wordt de
periode van onbetaald verlof als een gelijkgestelde periode beschouwd voor het pensioen. Indien
de bijdragen niet worden betaald, betekent dit een verlies van pensioenrechten. Wanneer een
werknemer echter verlof zonder wedde neemt bij een werkgever om bij een andere werkgever aan
de slag te gaan, zal hij wel pensioenrechten en socialezekerheidsrechten opbouwen door zijn arbeid
bij deze andere werkgever.
Tijdens de periode van verlof zonder wedde is de werknemer niet beschermd tegen ontslag zoals
bij de speciale stelsels van arbeidsonderbreking. De werkgever kan de werknemer dus ontslaan met
een opzeggingstermijn, die normaal zal aanvangen. Hij kan de werknemer ook ontslaan zonder
opzeggingstermijn, mits hij een verbrekingsvergoeding betaalt. Als de werknemer betrapt wordt op
daden van concurrentie66 (bv. door het werken bij een andere werkgever tijdens zijn verlof zonder
wedde), dan kan hij mogelijkerwijs ontslagen worden wegens dringende redenen.

66 Je mag als werknemer bij een andere werkgever gaan werken tijdens je verlof zonder wedde. De enige verplichting

die bestaat is dat je als werknemer geen ‘daden van oneerlijke concurrentie’ verricht, of daaraan je medewerking
verleent.
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4.3.2.

Voor- en nadelen van onbetaald verlof

Voor de werkgever kan onbetaald verlof een manier zijn om een bepaalde periode met gedaalde
economische activiteit op te vangen zonder dat hij de werknemer enige vergoeding moet betalen.
Het nadeel is echter dat hij de werknemer op geen enkele manier nog aan zich bindt tijdens het
onbetaald verlof; de werknemer kan immers reeds tijdens het verlof zonder wedde bij een andere
werkgever aan de slag gaan. De werkgever kan het verlof zonder wedde ook gebruiken om zijn
werknemer ‘uit te lenen’ aan een andere organisatie, waar diegene dan een opleiding kan genieten
of ervaring kan opdoen.
Voor de werknemer kan het verlof zonder wedde een uitweg zijn om toch een arbeidsonderbreking
te kunnen nemen wanneer men niet (langer) voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor de andere,
speciale stelsels van arbeidsonderbreking. Zoals hierboven vermeld, is het op sociaal vlak wel heel
wat nadeliger dan de speciale stelsels van arbeidsonderbreking (geen ontslagbescherming, geen
ziekteverzekering, invloed op de vakantiedagen van het volgende jaar en het pensioen). Bij
sommige cao’s verliest een werknemer ook zijn eindejaarspremie als hij verlof zonder wedde
neemt. Voor de werknemer kan het ook een manier zijn om te gaan werken bij een andere
werkgever zonder dat men de arbeidsovereenkomst bij zijn eerste werkgever verliest (bv. voor het
opdoen van ervaring). Een ander voordeel van onbetaald verlof is de grote flexibiliteit ervan; er is
immers geen minimumtermijn voor het nemen van onbetaald verlof. Een werknemer die meer
vakantie wil opnemen dan de gebruikelijke wettelijke 20 dagen kan zijn toevlucht nemen tot het
verlof zonder wedde, net als iemand die verlof neemt om dwingende redenen (zoals een brand
thuis)67 en hiervoor geen vakantiedagen wil verliezen. In de overheidssector bestaan ook een hele
reeks mogelijkheden van afwezigheid (dwingende redenen van familiale aard,
omstandigheidsverlof…), waarvan sommige vormen de negatieve gevolgen van gewoon onbetaald
verlof opvangen (bezoldigd, pensioenopbouw…).
Voor de gemeenschap is het verlenen van onbetaald verlof heel wat goedkoper dan de speciale,
wettelijke geregelde stelsels van arbeidsonderbreking, gezien het onbetaald verlof geheel door de
werknemer zelf gefinancierd wordt. De werknemer moet immers in zijn eigen onderhoud voorzien
(ontvangt geen onderbrekingsuitkeringen van de RVA), geniet geen sociale zekerheid (tenzij hij hier
zelf voor betaalt) en bouwt geen pensioen op.

67 Het verlof om dwingende redenen is een speciale vorm van onbetaald verlof, die een werknemer gedurende

maximaal 10 dagen per jaar mag opnemen. Hoewel dit verlof onbezoldigd is, is het grote voordeel ervan dat het voor
de toekenning van werkloosheidsuitkeringen, gezinsbijslag of het pensioen gelijkgesteld wordt (maximum 10 dagen)
met arbeidsdagen voor zover deze dagen afwezigheid gerechtvaardigd zijn op basis van een sectoriële bedrijfs-cao of
een individuele overeenkomst tussen werknemer en werkgever. De gelijkstelling geldt weliswaar niet voor de
jaarlijkse vakantie. In sommige paritaire comités of ondernemingen worden tijdens deze dagen het loon zelfs
doorbetaald.
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5. ANDERE MANIEREN OM DE ARBEIDSTIJD AAN TE PASSEN
Samenvatting
Twee andere mogelijkheden om de arbeidsduur aan te passen die kunnen leiden tot een hoger
arbeidsvolume en een beter evenwicht tussen werk en privéleven zijn het bijberoep en het
telewerk.
In België zou ongeveer 7 % van de werkenden tussen 15 en 64 jaar meer als één betrekking
hebben, waarvan ongeveer 5 % een bijberoep als zelfstandige. Dit cijfer is waarschijnlijk een
onderschatting van het werkelijke aantal personen dat meer dan één beroep uitoefent, aangezien
een deel van deze betrekkingen in het ‘zwart’ worden uitgeoefend. Vrouwen en mannen zouden
er ongeveer even vaak een bijberoep op nahouden, deels omdat het aantal vrouwen met een
bijberoep de voorbije jaren sterk gestegen is. De grote meerderheid oefent in het totaal 2
betrekkingen uit (96,2 %), slechts 3,8 % houdt 3 of meer betrekkingen aan. Mannen cumuleren
vaker een voltijdse betrekking met een deeltijds bijberoep, terwijl vrouwen 2 deeltijdse
betrekkingen tegelijkertijd uitoefenen.
Het aandeel personen met een bijberoep als zelfstandige in het totale aantal werkenden is bijna
verdubbeld tijdens de voorbije 20 jaar: van slechts 3 % in 1995 tot ongeveer 5 % in 2013. Sinds de
crisis is de groei van het aantal zelfstandigen in bijberoep aan het vertragen, maar hij blijft
positief. Anderzijds is in de groei van het aantal zelfstandigen actief na het pensioen een
versnelling waar te nemen sinds 2007. De stijgende trend van het aantal starters in bijberoep
heeft zich, mits een dip tijdens de ergste crisisjaren van 2008 en 2009, opnieuw hersteld in 20102012. Een veel groter percentage van de hoogopgeleiden, zowel bij mannen als vrouwen, werkt in
2 betrekkingen dan van de midden- en laagopgeleiden (5,3 %/3,6 %/2,3 %). Dit daagt de klassieke
idee uit dat mensen eerder een bijberoep nemen wanneer ze de eindjes niet aan elkaar kunnen
knopen. Het bijberoep reageert in België waarschijnlijk eerder op een procyclische manier op de
economische omstandigheden.
Telewerken brengt zowel voor de werkgever als de werknemer een aantal voor- en nadelen met
zich mee, maar lijkt toch een trend te zijn die niet meer te stuiten is. Het aandeel werknemers dat
aangaf soms of gebruikelijk thuis te werken in het totale aantal werknemers (een proxy voor de
telewerkers) is immers sterk gestegen tussen 1992 en 2013. Een Europese vergelijking toont ook
aan dat België zich in de top tien bevindt van landen met het hoogste aandeel thuiswerkers in
Europa. Een zeer klein aantal jonge werknemers geeft echter aan van thuis uit te mogen werken.
Dit kan te maken hebben met het feit dat de werkgever een zeker maturiteit vereist van de
werknemer alvorens die toe te staan volledig zonder toezicht te werken. Daarnaast werken
jongere loontrekkenden ook vaker in sectoren die zich minder tot thuiswerk lenen, zoals de
industrie en de groot- en detailhandel. Een veel groter percentage van de voltijds werkenden
werkt soms van thuis uit dan van de deeltijds werkenden. Dit geldt zowel voor de mannen als de
vrouwen.

5.1. Bijberoep
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op het bijberoep, een situatie waarbij iemand naast zijn
hoofdbetrekking nog een tweede betrekking uitoefent als werknemer of zelfstandige68. In se
68 Een gepensioneerd persoon kan ook een bijberoep aanhouden, net als een volledig werkloze, als zijn bijberoep

voldoet aan een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat hij het bijberoep al minstens 3 maanden moet
hebben uitgeoefend voor hij werkloos werd. Eens gepensioneerd, heeft het technisch gezien wel geen zin meer om te
spreken over een bijberoep, omdat de werkende dan in de speciale bijdragecategorie van de gepensioneerden valt.
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verhoogt het bijberoep de werkgelegenheidsgraad niet, aangezien werkenden, ongeacht of ze nu
één of twee beroepen uitoefenen, slechts eenmaal worden meegeteld in de geharmoniseerde
werkgelegenheidsgraad. Desondanks is het voor de werkende een belangrijke bron van flexibiliteit
en kan het arbeidsvolume, afhankelijk van het aantal personen in bijberoep en hun gewerkte uren,
er sterk door worden verhoogd. Bovendien kan het bijberoep ervoor zorgen dat werkenden een
beter evenwicht ervaren tussen werk en privéleven als ze zelf vrijer kunnen bepalen hoeveel uren
(en wanneer) ze werken. Ten slotte moet er echter ook worden op gewezen dat sommige personen
die in bijberoep werken, zich wellicht in een precaire of zelfs ‘onvrijwillige’ situatie bevinden,
waarbij ze een bijberoep uitoefenen om voldoende gezinsinkomen te genereren. Het kan ook dat
personen zelfstandig in bijberoep blijven omdat ze vrezen met hun zelfstandige activiteit in
hoofdberoep onvoldoende inkomen te kunnen genereren69.
Volgens de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ) had in het laatste kwartaal van 2013 6,9 % van de werkenden op
arbeidsleeftijd in België meer dan één betrekking als zelfstandige of loontrekkende. Het aandeel lag
het hoogst in Vlaanderen (7,0 %), gevolgd door Wallonië met 6,8 % en Brussel met 5,9 %. Dertigers
en veertigers houden vaker een bijberoep aan dan personen in de andere leeftijdscategorieën. Van
de personen met meerdere betrekkingen oefende 96,2 % twee banen uit, 3,5 % drie banen en
0,3 % vier of meer banen. De tabel hieronder toont de verdeling aan van het aantal werkenden met
een bijberoep over de arbeidsstatuten zelfstandige en loontrekkende.
Tabel 34 - Aantal werkenden op arbeidsleeftijd met een bijberoep volgens categorie
(duizenden en %, laatste kwartaal van 2013)
Totaal
(duizenden)
Totaal werkenden met bijberoep
Loontrekkend in bijberoep
Zelfstandig in bijberoep

295 149
95 939
199 210

Totaal (%)
100
32,5
67,5

Mannen (%)
100
23,1
76,9

Vrouwen (%)
100
43,8
56,2

Bron: KSZ

5.1.1.

Bijberoep als werknemer

Een werkende oefent een bijberoep uit als werknemer wanneer hij een loontrekkende activiteit
uitvoert waaraan hij minder tijd spendeert dan aan zijn hoofdberoep (als werknemer of
zelfstandige).
Van de werkenden op arbeidsleeftijd houdt 2,2 % een bijberoep aan als werknemer in België in het
laatste kwartaal van 2013. In Vlaanderen en Wallonië ligt dit aandeel ongeveer even hoog
(respectievelijk 2,2 en 2,1 %), terwijl het in Brussel met 2,5 % iets hoger ligt. Een hoger percentage
van de werkende vrouwen houdt een bijberoep aan als werknemer dan van de mannen (2,9 %
tegen 1,6 %). In de overheidssector heeft een groter aandeel werkenden een bijberoep als
werknemer dan in de privésector (3,9 % van de werkenden tegen 2,2 %).
Het eerste jaar waarin informatie publiek beschikbaar is in de KSZ over het aantal betrekkingen dat
een werkende aanhoudt als werknemer of zelfstandige is 2005. Sinds het eerste kwartaal van 2005
is het aantal werkenden met een bijberoep als werknemer ongeveer stabiel gebleven (toen 2,3 %),
69 Om personen te stimuleren om voor het ondernemerschap in hoofdberoep te kiezen werkte Le Forem een

financieringsmechanisme (Airbag) uit. Dit mechanisme bestaat uit de betaling van een bedrag van 12 500 euro,
betaald in 4 schijven, om de invloed van de overstap naar het ondernemerschap te verzachten op financieel vlak. De
persoon die hiervan gebruik wil maken, moet wel aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.
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terwijl het percentage werkenden dat er een tweede job op nahoudt als zelfstandige is gestegen
van 3,3 % van de werkenden naar 4,6 % van de werkenden (zie hieronder).

5.1.2.

Bijberoep als zelfstandige

De KSZ geeft aan dat 4,6 % van de werkenden op arbeidsleeftijd in België een bijberoep uitoefent
als zelfstandige. Dit percentage ligt beduidend lager in Brussel, waar het slechts 3,3 % van de
werkenden bedraagt. Volgens het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ) oefenden in 2013 iets meer dan 230 000 personen onder de 65 jaar in België een bijberoep
als zelfstandige uit, of ongeveer 5 % van de werkenden in ons land. Dit is waarschijnlijk een
minimale schatting van het aantal personen dat in werkelijkheid meer dan één beroep uitoefent,
aangezien een deel van die banen in het ‘zwart’ wordt uitgeoefend (zie ook Averett, 2001).
Grafiek 49 - Groei van het aantal zelfstandigen in bijberoep en actieve zelfstandigen na het pensioen
(in %, jaar-op-jaar groei, 1996-2013)

Bron: RSVZ.

Volgens de gegevens van het RSVZ is het percentage personen met een bijberoep als zelfstandige
tijdens de voorbije 20 jaar bijna verdubbeld: van slechts 3 % van het totale aantal werkenden in
1995 tot ongeveer 5 % in 201370. Terwijl de groei van het aantal personen dat een activiteit als
zelfstandige in bijberoep uitoefent, tussen 2002 en 2007 sterk versnelde, vertraagde die groei
aanzienlijk sinds 2008.
Iemand kan er ook voor kiezen om na het pensioen actief te blijven/aan de slag te gaan als
zelfstandige, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.71 In deze categorie werd het
tegenovergestelde waargenomen: het aantal zelfstandigen die actief blijven na het pensioen, is
sinds 2007 sterker toegenomen. Dit is niet alleen toe te schrijven aan de babyboomers die de
pensioenleeftijd bereiken, maar eveneens aan het feit dat een zelfstandigenpensioen zeer laag kan
zijn en de vervroegde pensioenleeftijd recent veranderd is72. Daarnaast mocht voor 2013 een
70 Totaal aantal werkenden volgens het binnenlands concept in de nationale rekeningen.
71 Wie ouder is dan 65 jaar, mag werken zonder beperking van de activiteit. Onder bepaalde voorwaarden is werken ook

toegestaan voor personen die nog geen 65 jaar zijn en geen loopbaan van ten minste 45 jaar kunnen bewijzen bij
aanvang van hun eerste rustpensioen/overlevingspensioen. Hun activiteit moet in bepaalde gevallen worden
aangegeven en hun inkomsten mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.
72 De officiële pensioenleeftijd ligt sinds 2009 op 65 jaar voor de zelfstandigen, zowel voor mannen als voor vrouwen.
Tot en met 2012 konden zelfstandigen met vervroegd pensioen gaan vanaf 60 jaar, op voorwaarde dat ze 35 jaar
actief waren geweest. Sinds 2013 is de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen geleidelijk aan opgetrokken van
60 tot 61,5 jaar vandaag en tegen 2016 zal dat 62 jaar zijn. Een activiteit na pensionering is mogelijk voor de
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gepensioneerde zelfstandige die werkte na zijn pensioen maximaal goed € 17 000 per jaar
verdienen. De regering Di Rupo veranderde begin 2013 de regels en zorgde ervoor dat
ondernemers na hun 65ste onbeperkt konden bijverdienen op voorwaarde dat zij een
beroepsloopbaan van 42 jaar achter de rug hadden. De regels werden later verder aangepast door
de regering Michel: sinds begin 2015 kunnen zelfstandigen onbeperkt bijverdienen na de wettelijke
pensioenleeftijd of na een carrière van 45 jaar zonder dat er geheel of gedeeltelijk pensioen moet
worden ingeleverd. Een verdere toename van het aantal actieve zelfstandigen na pensioenleeftijd
in de komende jaren lijkt dan ook waarschijnlijk.
De crisis kan ook een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen in
bijberoep. De vertraging van de groei van de zelfstandigen in bijberoep vanaf het jaar waarin de
crisis uitbrak (zie grafiek 49), wijst erop dat die hypothese enigszins plausibel is. Uit de ontwikkeling
van de gemiddelde inkomsten van een zelfstandige in bijberoep kan worden opgemaakt dat nog
voor de crisis werkelijk uitbrak in België, de inkomsten van de zelfstandigen in bijberoep reeds
daalden (zie grafiek 50). De onzekerheid die het uitbreken van de crisis in 2007 in de VS met zich
bracht, kan hebben geleid tot deze vertraging. In 2008 zonken de inkomsten verder weg, om in
2009 ongeveer te stabiliseren. In 2010 werd een kleine stijging opgetekend. Deze daling van de
gemiddelde inkomsten als gevolg van de crisis kan het bijberoep als zelfstandige minder
aantrekkelijk hebben gemaakt voor de starters, aangezien het bepaalde ondernemers kan hebben
ontmoedigd om een nieuwe zaak te beginnen, vooral diegenen die een iets risicovollere activiteit
wensten aan te vatten.
Grafiek 50 - Gemiddelde inkomsten per jaar van een zelfstandige in bijberoep1
(in lopende prijzen, in €, 2000-2013)

Bron: RSVZ.
1
Gemiddelden gebaseerd op de brutoberoepsinkomsten van de zelfstandigen (helpers meegerekend), verminderd
met de beroepsuitgaven en -lasten en, eventueel, de beroepsverliezen, vastgesteld in overeenstemming met de
wetgeving op de inkomstenbelastingen. Bij de berekening van het gemiddelde inkomen worden enkel de inkomsten
van het normale refertejaar in aanmerking genomen (inkomstenjaar = tellingsjaar - 3 jaar).

In die context is het ook belangrijk om het aantal effectieve starters als zelfstandige in bijberoep
per jaar te analyseren (zie grafiek 51). De oprichting van het ondernemingsloket in 2003 betekende

zelfstandige of helper die de pensioenleeftijd heeft bereikt en nog geen pensioen geniet, die de pensioenleeftijd heeft
bereikt en een rustpensioen geniet, of die een vervroegd pensioen of overlevingspensioen geniet.
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voor de startende ondernemer een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging en kan de groei
van het bijberoep sinds 2003 hebben bevorderd. De stijgende trend van het aantal starters heeft
zich, na een kleine dip tijdens de ergste crisisjaren van 2008 en 2009, die toe te schrijven was aan
de mannen, opnieuw hersteld in 2010-2012. Bij de mannen is echter sinds 2011 een afvlakking van
de groei merkbaar, een verschijnsel dat zich in 2013 ook heeft voorgedaan bij de vrouwen en dat
misschien te wijten is aan de vertraging van de economische groei in die periode. Die twee factoren
wijzen er op dat het bijberoep in België veeleer procyclisch reageert op de economische
omstandigheden. De hypothese dat iemand in tijden van economische moeilijkheden vaker een
bijberoep aanvat om het (gedaalde) inkomen aan te vullen, lijkt voor België dus niet te kloppen. Het
aantal starters blijkt veeleer te stijgen tijdens een economische expansie. De KSZ toont ook aan dat
bij de loontrekkenden met een bijberoep als zelfstandige, ongeveer 40 % meer dan € 150 bruto per
dag verdient in zijn job als werknemer in het laatste kwartaal van 2013, waardoor het erg
onwaarschijnlijk lijkt dat deze werknemers een bijberoep als zelfstandige startten uit economische
noodzaak.
Grafiek 51 - Aantal starters in bijberoep als zelfstandige naar geslacht
(index 2000 = 100, 1998-2013)

Bron: RSVZ.

De sterke groei van het aantal vrouwen dat start als zelfstandige in bijberoep is de laatste jaren zeer
opvallend (terwijl ook het aantal vrouwen dat startte als zelfstandige in hoofdberoep bleef
toenemen). In 2013 vatten bijna driemaal zoveel vrouwen een bijberoep aan als in 1998. Het kan
interessant zijn om in hoofdberoep als werknemer te blijven werken en alle sociale voordelen te
genieten die met het statuut gepaard gaan (tijdskrediet, ouderschapsverlof, etc.), maar inmiddels
toch extra inkomsten te genereren voor het gezin door het bijberoep. Zo kunnen de risico’s voor
het gezinsinkomen geminimaliseerd worden die voortvloeien uit de overgang naar het
ondernemerschap. De daling van het aantal mannen met een bijberoep als zelfstandige tijdens de
crisis kan te maken hebben met het feit dat er in de conjunctuurgevoeligere sectoren meer mannen
werken.
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5.1.3.

Historische ontwikkeling en internationale vergelijking

In de EAK wordt ook gevraagd of een persoon al dan niet een tweede betrekking heeft. Wanneer
het aantal personen met een tweede betrekking volgens die vraag wordt bestudeerd over een
lange historische periode, blijkt dat de crisis een relatief beperkte invloed had in België. De
stijgende trend blijkt voor zowel mannen als vrouwen duurzaam te zijn geweest, al schijnt er bij de
mannen sinds het midden van het vorige decennium een soort stabilisatie te zijn opgetreden. Al bij
al blijft een groter aantal mannen dan vrouwen er een tweede betrekking op nahouden.

Grafiek 52 - Aantal personen met een tweede betrekking in België
(zelfstandigen en werknemers op arbeidsleeftijd, in duizenden, 1983-2014)1

Bron: EC (EAK).
1
De resultaten in 1999 kunnen vertekend zijn door de overgang naar een trimestriële enquête.

Uit grafiek 53 blijkt dat het aandeel van de personen met een tweede betrekking in de totale
werkende bevolking van België niet laag, maar ook niet uitzonderlijk hoog is. Volgens de EAK had in
2013 ongeveer 4 % van de werkenden in België een tweede baan73. In Denemarken, Nederland en
Zweden hadden echter (bijna) dubbel zoveel personen een tweede betrekking. Op basis van deze
kwantitatieve gegevens is het moeilijk om te evalueren of die tweede betrekking wordt uitgeoefend
uit noodzaak of uit vrije keus. Een hoger percentage werkenden met een tweede betrekking hoeft
immers niet noodzakelijk positief te zijn voor de werkende zelf (hogere stressniveaus, meer uren
werken) en verhoogt de werkgelegenheidsgraad niet.

73 Het verschil tussen de administratieve gegevens van het RSVZ en die van de EAK kan onder meer te maken hebben

met selectiebias van de enquête en het gebruik van een verschillende methodologie.
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Grafiek 53 - Aandeel van de personen met een tweede betrekking in de EU
(in % van het totale aantal werkenden op arbeidsleeftijd, 2013)

Bron: EC (EAK).

5.1.4.

Kenmerken van personen met meerdere betrekkingen in België

Uit de administratieve gegevens van het RSVZ en de KSZ kunnen een aantal kenmerken van de
personen met meerdere betrekkingen worden afgeleid. Ten eerste blijkt dat in België mannen en
vrouwen ongeveer even vaak meer dan één baan uitoefenen (7,0 % van de mannen tegen 6,7 %
van de vrouwen in de KSZ). Mannen werken echter vaker als zelfstandige in bijberoep (76,9 % van
de mannen met een bijberoep), terwijl vrouwen vaker een tweede betrekking hebben als
loontrekkende (56,2 % van de vrouwen met meerdere betrekkingen werkt als zelfstandige).
Volgens de KSZ heeft een groter aandeel van de werkenden in de overheidssector twee of meer
banen dan in de private sector (9,9 %, tegen 7,5 %). In de leeftijdscategorie 25-49 jaar heeft het
hoogste aandeel van de werkenden twee of meer banen (7,5 %), gevolgd door de 50- tot 64-jarigen
(6,0 %).
De antwoorden op de vraag in de EAK of de respondent een tweede betrekking uitoefent, kunnen
ook meer informatie verschaffen over de kenmerken van de personen met een bijberoep.
Gescheiden personen en weduwnaars en weduwen zouden volgens de EAK het vaakst een
bijberoep hebben, wat misschien toch op een zekere economische noodzaak kan wijzen voor
alleenstaanden. Dit geldt in het bijzonder voor de vrouwen, terwijl bij de mannen de gehuwden nog
iets hoger scoren. Qua nationaliteit hebben in België vooral de Belgen zelf (4,2 % van de
werkenden, tegen 2,7 % van de personen met een andere nationaliteit) een bijberoep; zelfs de
andere Europeanen scoren een heel stuk lager (2,9 % van de werkenden afkomstig uit de EU28).
Van de hoogopgeleiden, bij zowel mannen als vrouwen, werkt een groter percentage in twee
betrekkingen dan van de midden- en laagopgeleiden (5,3 %/3,6 %/2,3 %). Dit staat opnieuw in
contrast met het klassieke idee dat mensen overwegend een bijberoep nemen wanneer ze de
eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. De economische noodzaak blijkt minder belangrijk dan
gedacht, wat ook eerder al bleek uit het feit dat de tweede betrekking veeleer procyclisch reageert
op het verloop van de economische bedrijvigheid. Uit enquêtes in andere landen blijkt bovendien
dat hoogopgeleiden vaak een tweede betrekking hebben uit persoonlijke interesse.
233.

Grafiek 54 - Verdeling van de personen met twee betrekkingen over de sectoren volgens hun hoofd- en
bijberoep1
(in % van het totale aantal werkenden met een bijberoep op arbeidsleeftijd, 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
De ontbrekende sectoren waren niet significant en werden dus niet getoond. Ook bij de sectoren ‘exploitatie van en
handel in onroerend goed’, ‘financiële activiteiten en verzekeringen’ en ‘vervoer en opslag’ was de steekproef klein
en is dus voorzichtigheid geboden bij de interpretatie.

De bijberoepen zijn volgens de EAK sterk vertegenwoordigd in een aantal bedrijfstakken, in het
bijzonder in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (14,9 % van de werkenden),
het onderwijs (12,9 %), de groot- en detailhandel en de reparatie van auto’s en motorfietsen
(10,1 %, zie grafiek 54). De verdeling van vrouwen en mannen over de verschillende bedrijfstakken
is ook in het tweede beroep traditioneel. Zo werkt 10 % van de mannen in bijberoep in de
bouwnijverheid en 25,7 % van de vrouwen in de gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening. Bovendien blijkt ook dat mensen met een hoofdberoep in bepaalde bedrijfstakken
vaker een bijberoep uitoefenen. Zo werkt ongeveer een vijfde van de personen met een bijberoep
voor hun hoofdbetrekking in de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en
17 % in het onderwijs. Ook hier zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen: 13,2 % van de
mannen met een bijberoep heeft een hoofdbetrekking in de industrie, en 42,9 % van de vrouwen
met een bijberoep vervult een functie in de maatschappelijke dienstverlening, de gezondheidszorg
of het onderwijs als primaire job, tegen slechts 24,4 % van de mannen. Het overwicht van die
bedrijfstakken voor de hoofdbetrekkingen bij de personen met een bijberoep zou in de aard van de
beroepen zelf kunnen liggen: in de meeste sectoren hebben deze werknemers flexibele en/of
voorspelbare werkroosters, die hen de gelegenheid bieden in hun vrije tijd nog een extra activiteit
te verrichten. Gemiddeld werkt ongeveer 30 % van de werkenden in hoofd- en bijberoep in
dezelfde sector.
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5.1.5.

Redenen om een bijberoep uit te oefenen

Er is relatief weinig theoretisch onderzoek beschikbaar over de reden waarom en in welke mate
meerdere betrekkingen worden uitgeoefend door de werkenden. Dit is opmerkelijk, gezien de
effecten ervan op het arbeidsgedrag van de werkenden, op hun productiviteit en op hun
arbeidsvolume.
Averett (2001) somt echter wel een aantal redenen op om een tweede betrekking uit te oefenen.
De eerste verklaring is dat werknemers reageren op het gebrek aan uren dat ze kunnen werken in
hun hoofdbetrekking (de werkgever biedt niet voldoende uren aan). Om dit te remediëren, nemen
de individuen een tweede betrekking aan. Een tweede reden is dat het bijberoep hen de
mogelijkheid kan bieden zich bezig te houden met activiteiten waarin ze bijzonder geïnteresseerd
zijn. Een universiteitsprofessor kan zijn expertise bijvoorbeeld aanwenden voor consultancy, een
acteur kan overdag een baan hebben, maar daarnaast ’s avonds en in het weekend acteren
(Conway en Kimmel, 1994 en 1995). Een tweede betrekking kan ook een mogelijkheid zijn om
volgens een flexibeler werkschema te werken waarin zowel aan de beroeps- als aan de gezinsnoden
wordt voldaan (Plewes en Stinson, 1991). Het bijberoep kan immers voor een beter evenwicht
zorgen tussen werk en privéleven (wanneer dat wordt beschouwd in een ruimer kader en niet
enkel in termen van de hoeveelheid vrije tijd waarover een persoon beschikt) en tot een hoger
inkomen en een betere psychische gezondheid leiden (stelt personen in staat in hun tweede
betrekking hun passie te volgen of van hun hobby hun werk te maken).Voor werknemers die er niet
in slagen een voltijdse betrekking te vinden, kan het uitoefenen van twee of meer deeltijdse
betrekkingen dan weer een manier zijn om toch voltijds aan de slag te kunnen gaan. Ten slotte kan
er een specifieke reden om een bijberoep als zelfstandige uit te oefenen wanneer men minstens
halftijds werkt als loontrekkende: dit beperkt immers het financiële en sociale risico van het
opstarten van een zelfstandige activiteit. Men behoudt immers de socialezekerheidsrechten die
voorvloeien uit de activiteit als loontrekkende.
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5.1.6.

Werkduur

Grafiek 55 - Effectief aantal tijdens de referentieweek in bijberoep gewerkte uren
(gecumuleerd percentage werkenden over het aantal gewerkte uren, 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).

Uit de EAK blijkt dat het bijberoep voor de meeste ondervraagden ook echt een ‘aanvullende’
bezigheid is. Een kwart van de ondervraagden besteedde zelfs geen tijd aan het bijberoep tijdens
de referentieweek van de enquête. Bovendien besteedden meer dan 9 op de 10 personen met een
bijberoep er 20 of minder uren per week aan. Deze vaststelling geldt zowel voor mannen als voor
vrouwen. Minder dan 10 % van de personen met een tweede betrekking werkt meer dan halftijds
in bijberoep (zie grafiek 55).
Wat echter wel opvalt, is het grote verschil tussen het aantal uren dat mannen en vrouwen met een
bijberoep spenderen aan hun hoofdberoep. Bij de mannen met een bijberoep werkt 22,5 % in het
hoofdberoep deeltijds (20 uur of minder). Dezelfde groep omvat bij de vrouwen met een bijberoep
maar liefst 52,4 %, waarvan de grootste meerderheid wel 19 of 20 uur per week werkt (m.a.w. een
‘echte’ halftijdse betrekking). Een groter percentage vrouwen werkt ook tussen de 20 en 40 uur in
het hoofdberoep (90 % van de vrouwen werkt minder dan 40 uur in het hoofdberoep). Bij de
mannen daarentegen werkt de meerderheid in hoofdberoep in een klassieke voltijdbaan. Mannen
combineren dus vaker een voltijdbaan met een bijberoep, terwijl vrouwen veeleer twee deeltijdse
functies cumuleren. Dit patroon ontstaat reeds in de jeugd en blijft in alle leeftijdscategorieën
voortbestaan.
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Grafiek 56 - Effectief tijdens de referentieweek in hoofdberoep gewerkte uren
(gecumuleerd percentage werkenden met een bijberoep over het aantal gewerkte uren)

Bron: EC (EAK, microgegevens).

In onderstaande tabel wordt aangetoond hoe belangrijk bijberoepen zijn om het arbeidsvolume in
België te verhogen. Het is immers duidelijk dat personen met een bijberoep gemiddeld meer uren
werken dan wie slechts één beroep uitoefent. Het verschil bedraagt maar liefst 7,8 uur per week,
wat neerkomt op ongeveer 359 uur per werkende op jaarbasis74.

Tabel 35 - Gemiddeld aantal effectief tijdens de referentieweek gewerkte uren
(gewogen gemiddelden, uren per week voor personen op arbeidsleeftijd, 2013,)1

Gemiddeld aantal effectief gewerkte uren in het bijberoep
Gemiddeld aantal effectief gewerkte uren in hoofd- en bijberoep
Gemiddeld aantal effectief gewerkte uren, personen met slechts één beroep
Verschil tussen werkenden zonder en met bijberoep

Man

Vrouw

Totaal

12,5
49,0
40,5
8,5

13,1
39,0
32,6
6,4

12,8
44,7
36,9
7,8

Bron: EC (EAK, microgegevens).
1
Personen die aangaven 0 uren te hebben gewerkt, werden niet in de berekening opgenomen.

74 Ervan uitgaande dat er 46 werkweken zijn in een jaar, namelijk 52 weken verminderd met 4 weken vakantie en 10

wettelijke feestdagen.
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5.2. Telewerk/Thuiswerk
Er bestaat een onderscheid tussen thuiswerk, waarbij iemand zijn werk thuis uitvoert (sommige
zelfstandigen werken bijvoorbeeld altijd thuis) en telewerk, een vorm van werken waarbij een
werkende via telecommunicatie in contact staat met zijn werkplaats. In de beschikbare data wordt
echter gewoonlijk geen onderscheid gemaakt tussen die twee categorieën, zodat ze samen worden
bestudeerd in deze paragraaf. Telewerk wordt in dit verslag opgenomen omdat het de werkenden
in staat stelt op een flexibelere manier hun arbeidstijd in te delen en zo het evenwicht tussen werk
en privéleven kan verhogen. Doordat de werkende zich niet naar de werkplaats moet begeven, kan
er immers heel wat extra tijd vrij komen die naar goeddunken kan worden ingevuld.

5.2.1.

Wettelijk kader telewerk

De tewerkstelling van huisarbeiders wordt in België geregeld bij titel VI van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten. De wet houdende diverse bepalingen sluit de telewerkers
uit van een gedeelte van de bepalingen van titel VI van de arbeidsovereenkomstenwet.
Wat telewerk betreft, ondertekenden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad op
9 november 2005 de collectieve arbeidsovereenkomst over telewerk (zie ook het advies nr. 1528
van de Nationale Arbeidsraad). Deze cao zet het Europees raamakkoord van 16 juli 2002 om in
nationale wetgeving en verduidelijkt de juridische situatie van telewerken in België75.
Telewerk wordt in de cao gedefinieerd als een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk
waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie en in het kader van een
arbeidsovereenkomst, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden
kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie
worden uitgevoerd.

5.2.2.

Voor- en nadelen van telewerken

Telewerken heeft voor zowel de werknemer als de werkgever een aantal voor- en nadelen, die
hierna in het kort worden opgesomd.

75 Op te merken valt dat werknemers die in zogenaamde satellietkantoren en telecenters werken, niet onder de

bepalingen van de cao vallen.
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Tabel 36 - Voor- en nadelen van telewerken voor werknemer en werkgever
Voordelen
Werkgever
Minder kantoren en minder parkeerplaatsen nodig
Vermindering energiekosten op de arbeidsplaats
Verhoogde productiviteit van de werknemers (10 tot
20 % gemiddeld, maar tot 40 %)
Absenteïsme loopt terug (met 20 tot 25 %)
Behoud van gespecialiseerde werknemers (training
nieuwe werknemers kost veel geld)
Vermindering van de transportgerelateerde consumptie
van brandstof en van de luchtvervuiling
Vermindering van de overheadkosten van het bedrijf

Werknemer
Beter evenwicht tussen werk en privéleven
Moedigt wederzijds gevoel van vertrouwen en respect
tussen werknemer en werkgever aan
Flexibele oplossing wanneer werknemer onverwacht
thuis moet blijven omdat kind/andere hulpbehoevende
ziek is
Meer autonomie en flexibiliteit in het organiseren van
de werktaken
Hogere jobtevredenheid en een sterker gevoel van
verbondenheid met de onderneming
Geen nood tot woon-werkverkeer (minder
brandstofverbruik, minder tijdverlies, minder stress)
Mogelijkheid om van baan te veranderen zonder
hiervoor te moeten verhuizen

Vermijden van relocatie van de werknemer (bv. als
gevolg van verhuizing) en de kosten die gepaard gaan
met zo’n herinschakeling
Verhoogde inzet en mentale veerkracht van de
werknemer
Nadelen
Werkgever
Werknemer
Meer beveiligingsmaatregelen nodig (door toegang Toegenomen energieverbruik thuis
vanop afstand tot de servers)
Uitrusting en installatiekosten (ook voor ontwikkeling Vervaging van de grenzen tussen werk en privéleven
software)
Communicatieproblemen door temporele en fysieke Communicatieproblemen met de organisatie door
afstand tussen werknemer en bedrijf
temporele en fysieke afstand tussen werknemer en
bedrijf
Minder overzicht op wat werknemer doet
‘Out of the loop’-gevoel, gevoel van uitsluiting door of
gebrek aan respect van collega’s
Minder zichtbaarheid in de onderneming, minder kans
op promoties of andere kansen (mobiliteit etc.)
Verlies van sociaal contact met collega’s (sociale isolatie)

Bronnen: Eurofound, Kitou en Horvath, Morganson en al.

5.2.3.

Ontwikkeling van het telewerk

De EAK bevat een vraag over ‘thuiswerk’ waarbij wordt nagegaan hoe vaak personen thuis werk
verrichten. Zoals reeds uiteengezet, biedt het antwoord op deze vraag slechts een proxy voor het
aantal telewerkers in België. Indien enkel de personen met een werknemersstatuut worden
bestudeerd, wordt reeds een groot deel van de typische ‘thuiswerkers’ uitgesloten, namelijk de
zelfstandigen die vaker thuis werken, en wordt bijgevolg een betere proxy van de omvang van
telewerk in België verkregen.
Het aandeel van de werknemers dat te kennen gaf soms of gewoonlijk thuis te werken, is tussen
1992 en 2013 sterk gestegen. Vooral tussen 2000 en 2004 werd een sterke stijging waargenomen,
waarna het aantal thuiswerkers in 2006 terugliep tot zijn niveau van 2001. Dit is opmerkelijk, gezien
de timing van de goedkeuring en invoering van de cao nr. 85 betreffende het telewerk. Deze werd
gesloten op 9 november 2005 en algemeen verbindend verklaard vanaf 13 juni 2006. Deze cao
bevatte een aantal eisen waaraan de werkgever moest voldoen alvorens de werknemer officieel
kon telewerken. Zo moet de werkgever een telewerkovereenkomst opstellen, de werknemer een
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bepaalde uitrusting verschaffen en garanties leveren voor het welzijn van de telewerker. De
organisatie en de administratieve lasten die de voornoemde cao met zich bracht, kunnen voor een
tijdelijke vermindering van het aantal telewerkers hebben gezorgd, omdat de zaken eerst
‘geformaliseerd’ moesten worden, terwijl ze voorheen veeleer op ad-hocbasis werden geregeld
tussen werknemer en werkgever. Vooral het aantal personen dat meedeelde soms van thuis uit te
werken, liep in 2005-2006 terug; de groep personen die regelmatig thuis werkten, nam veel minder
sterk af. In België stelde 14,4 % van de loontrekkenden in 2013 soms/gewoonlijk thuis te werken.
Grafiek 57 - Thuiswerk in België
(in % van het totale aantal loontrekkenden, 1992-2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).

De EWCS biedt ook inzicht in de situatie van de telewerkers in België. Deze enquête bevat een
vraag die peilt naar de werkplaatsen van de respondent, waarbij deze de keuze heeft tussen:
·
·
·
·
·
·

de terreinen van de werkgever/van het eigen bedrijf (kantoor, fabriek, winkel, school, enz.);
het terrein van de klant;
een auto of ander voertuig;
een locatie in open lucht (bouwterrein, landbouwveld, straten in een stad);
mijn eigen huis;
overige.

De respondenten wordt gevraagd om mee te delen wat hun voornaamste werkplek is en of ze de
voorbije 3 maanden nog op andere locaties hebben gewerkt. Van de respondenten die expliciet
vermeldden dat hun voornaamste werkplek niet thuis was, had in 2010 toch 16,2 % tijdens de
laatste 3 maanden thuis gewerkt.
Een Europese vergelijking toont aan dat België in de top tien staat van landen met het hoogste
percentage thuiswerkers in Europa. De Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk
en Frankrijk laten een nog hoger aandeel van de loontrekkenden optekenen.
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Grafiek 58 - Telewerk in Europa1
(in % van het totale aantal loontrekkenden, 2013)

Bron: EC (EAK).
1
Geen gegevens beschikbaar voor ‘soms’ voor Nederland.

5.2.4.

Kenmerken van de telewerkers

Wanneer alle beroepsstatuten in aanmerking worden genomen, werken mannen vaker thuis dan
vrouwen (22,6 % tegen 19,4 % in de EAK). Hetzelfde resultaat kan ook worden afgeleid uit andere
enquêtes: volgens de EWCS werken mannen ook vaker thuis: 18 %, tegen 13,9 %. In een enquête
van de Gezinsbond76 stelde 51 % van de vaders dat ze de mogelijkheid hebben om te telewerken,
tegen slechts 34 % van de moeders (Vrints, 2014).
Wanneer echter enkel de loontrekkenden worden bestudeerd, bestaat er relatief weinig verschil
tussen mannen en vrouwen en meldt zelfs een iets kleiner percentage mannen soms/gewoonlijk
thuis te werken (14,1 % van de mannen tegen 14,7 % van de vrouwen). Dit is logisch, aangezien bij
de zelfstandigen maar liefst 62 % meedeelt soms/gewoonlijk thuis te werken en er bijna dubbel
zoveel zelfstandigen zijn bij de mannen dan bij de vrouwen.

76 Enquête bij 364 vaders en 440 moeders met kinderen jonger dan 20 jaar in Vlaanderen in april 2013, om na te gaan

hoe vaders tegenwoordig werk en gezin combineren.
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Grafiek 59 - Thuiswerkers naar leeftijd in België
(in % van het totale aantal loontrekkenden in leeftijdsgroep, 2013)

Bron: EC (EAK, microgegevens).

Het percentage thuiswerkers bereikt een hoogtepunt in de leeftijdscategorie 35 tot 44 jaar, gevolgd
door de groep 55-plussers. Een zeer klein aantal jonge werknemers stelt echter thuis te kunnen
werken. Het zou kunnen dat de werkgever van de werknemer een zekere maturiteit eist alvorens
hem toe te staan volledig zonder toezicht te werken. Daarnaast werken jongere loontrekkenden
ook vaker in sectoren die zich minder voor thuiswerk lenen, zoals de industrie en de groot- en
detailhandel.
De invloed van de urbanisatiegraad op de incidentie van telewerk is klein; toch stijgt het aantal
telewerkers lichtjes naarmate de urbanisatiegraad toeneemt.
Vooral hoogopgeleiden hebben de mogelijkheid om thuis te werken (29,4 % van de hoogopgeleiden
tegen 2,1 % van de laagopgeleiden).
Leidinggevenden werken veel vaker thuis: ongeveer 38 % van de managers werkt soms of
gewoonlijk thuis, tegen slechts 11,4 % van de loontrekkenden zonder leidinggevende
verantwoordelijkheden.
Van de voltijdwerkers werkt een veel groter percentage soms thuis dan van de deeltijdwerkers. Dit
geldt zowel voor de mannen als de vrouwen.
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Tabel 37 - Thuiswerkers volgens arbeidsstelsel
(in % van de loontrekkenden op arbeidsleeftijd in dat arbeidsstelsel, 2013)
Persoon werkt
gewoonlijk thuis
Mannen
Voltijds werkend
Deeltijds werkend
Vrouwen
Voltijds werkend
Deeltijds werkend
Totaal

3,5
3,4
3,7
5,3
7,1
3,0
4,3

Persoon werkt
nooit thuis
85,9
85,5
89,6
85,3
80,6
90,9
85,6

Persoon werkt
soms thuis
10,6
11,1
6,6
9,4
12,2
6,1
10,1

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

Bron: EC (EAK, microgegevens).

Meer dan 40 % van de werkenden in de landbouw, bosbouw en visserij (60,5 %), de vrije beroepen
en wetenschappelijke en technische activiteiten (42,9 %) en het onderwijs (50,6 %) verricht soms of
gewoonlijk thuiswerk. Wanneer hier de zelfstandigen, helpers en meewerkende familieleden
zonder vergoeding buiten beschouwing worden gelaten, lopen de percentages scherp terug in alle
sectoren, behalve in het onderwijs (waar ze gelijk blijven). Dit heeft ongetwijfeld te maken met de
uren die de leerkrachten thuis spenderen aan het voorbereiden van hun lessen, verbeteren etc. Het
hoogste percentage is vervolgens te vinden in de bedrijfstak informatie en communicatie (met
31,7 % van de werknemers).
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Bijlage 1
Inhalen/niet-inhalen van overuren
Via de arbeidswet worden twee verplichtingen inzake het verrichten van overuren ingevoerd :
·
·

de betaling van een overloon voor de verrichte overuren;
het betaald inhalen van de gewerkte overuren, een mogelijkheid die in principe binnen het
kwartaal wordt toegekend, teneinde de normale arbeidsduur na te leven.

Het aantal per kwartaal in te halen uren mag nooit hoger zijn dan 78 (vóór 17 augustus 2013:
65 uren). Zodra die grens bereikt is, moeten inhaalrustdagen worden verleend alvorens tijdens de
desbetreffende referentieperiode nieuwe overuren mogen worden verricht. De interne grens komt
op 91 uren indien de referentieperiode op 1 jaar wordt gebracht (sinds 17 augustus 2013).
De grens van 78 of 91 uren kan worden verhoogd tot 130 uren via een sectorale CAO of, bij
ontstentenis van een vóór 1/04/2014 in de sector gesloten CAO, via een op ondernemingsniveau
gesloten CAO of een wijziging van het arbeidsreglement. De grens van 130 uren kan op haar beurt
worden opgetrokken tot 143 uren maar uitsluitend via een sectorale CAO. De sector kan de
beslissing om de interne grens te verhogen tot 143 uren, geheel of gedeeltelijk aan een op
ondernemingsvlak gesloten akkoord overdragen.
Betaling van een overloon
Het overloon moet door de werkgever onmiddellijk worden betaald, dat wil zeggen bij de
eerstkomende uitbetaling van de gewerkte overuren.
Het overloon beloopt :
·
·

50 % van het gewone loon indien de overuren worden verricht tijdens een werkdag;
100 % van het gewone loon indien de overuren worden verricht tijdens een zondag of een
feestdag;

De toekenning van een inhaalrustdag
De wekelijkse arbeidsduur moet gemiddeld worden nageleefd over een referentieperiode, die in
principe wordt vastgesteld op een kwartaal. Om gemiddeld de wekelijkse arbeidsduur na te leven,
moet elk overuur worden ingehaald en betaald tijdens die referentieperiode.
Het totale aantal gewerkte uren waarvan de in te halen uren worden afgetrokken, mag niet hoger
zijn dan de normale arbeidsduur van het kwartaal, namelijk 13 x de wekelijkse arbeidsduur
(bijvoorbeeld 13 x 38 uur = 494 uur of 520 uur voor een veertigurenweek).
Afwijking van het inhalen van overuren binnen het kwartaal
De verplichting om de arbeidsduur gemiddeld over een periode van een kwartaal na te leven,
wordt afgezwakt door verscheidene afwijkingen. Die periode van een kwartaal kan op maximaal
een jaar worden gebracht via:
·
·
·

een koninklijk besluit dat werd genomen na raadpleging van het bevoegde paritair comité;
een sectorale of op ondernemingsniveau gesloten CAO;
of, bij ontstentenis hiervan, het arbeidsreglement.
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Voor bepaalde soorten afwijkingen bevat de arbeidswet uitzonderingen op die verplichting om de
uren binnen het kwartaal in te halen:
·
·
·

werken van inventarissen en balansen;
buitengewone vermeerdering van het werk;
werken die in de onderneming worden uitgevoerd om het hoofd te bieden aan een
voorgekomen of dreigend ongeval of aan een dringende herstelling van machines of
materiaal.

Gelijkstelling met arbeidstijd
Om het inhaalrecht te bepalen, worden andere regels gehanteerd dan voor de berekening van het
recht op overloon. Voor het recht op overloon moeten enkel de effectieve arbeidsprestaties in
aanmerking worden genomen. Voor het recht op inhaalrust (zie bovenvermelde berekening)
worden verschillende afwezigheidsperiodes gelijkgesteld met effectieve arbeid en moeten deze
periodes in de berekening worden opgenomen alsof de werknemer werkelijk arbeidsprestaties had
verricht. Voorbeelden daarvan zijn feestdagen, ziekte, vakantie, tijdelijke werkloosheid, enz.
De keuze om de overuren al dan niet in te halen
Voor overuren die worden verricht in het kader van een buitengewone vermeerdering van het werk
of voor werken vereist door een onvoorziene noodzakelijkheid, kan de werknemer al dan niet
kiezen of hij de eerste 91 gewerkte uren per jaar wil inhalen. Indien hij ze niet wenst in te halen,
krijgt hij ze uitbetaald. Het 'onmiddellijke' loon wordt dan op 150 % gebracht als de overuren met
overloon werden verricht tijdens een werkdag en op 200 % indien dat tijdens een zondag of een
feestdag was.
Die tegen 150 of 200 % betaalde overuren worden niet in aanmerking genomen voor de berekening
van de overuren die recht geven op inhaalrust.
Vanaf het 92ste uur is opnieuw het basisprincipe van toepassing: de betaling van overuren tegen
50 % of 100 % aan het einde van de uitbetalingsperiode en het inhalen van die uren tijdens de
referentieperiode met uitbetaling van een gewoon loon.

Bronnen: FOD WASO, UCM77.

77 UCM (2014), Les heures supplémentaires, februari.
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Bijlage 2

Bron: Expertengroep « Concurrentievermogen en Werkgelegenheid »» (2013), Arbeidskosten,
loonsubsidies, arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen
(http://www.plan.be/admin/uploaded/201310291453290.GECE_EGCW_201301.pdf).
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Bijlage 3
Uitzonderingen op de 1/3 norm voor de wekelijkse arbeidsduur van deeltijdse arbeid
De 1/3-norm
De wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemer mag niet lager liggen dan één derde van de
wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming tot
dezelfde categorie behoren. Bij gebrek aan een vergelijkingspunt in dezelfde categorie moet men
zich houden aan de arbeidsduur die in dezelfde bedrijfssector van toepassing is.
Uitzonderingen
De minimale wekelijkse arbeidsduur is niet van toepassing op (K.B. 21 december 1992 betreffende
de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde
werknemers vastgesteld bij art. 11bis, van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten):
•

•
•

•

werkgevers en werknemers die uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de cao-wet
(onder andere personen in dienst van de staat, provincies, gemeenten, de door het rijk
gesubsidieerde personeelsleden in dienst van de gesubsidieerde inrichtingen van het vrije
onderwijs …);
werknemers die op grond van de kortstondigheid of de bijkomstigheid van hun betrekking
uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor
werknemers;
werknemers en werkgevers verbonden door een arbeidsovereenkomst die dagprestaties
van minimaal 4 uur bepaalt en die tegelijkertijd voldoen aan de volgende voorwaarden:
◦
de in de arbeidsovereenkomst bedongen prestaties moeten worden verricht volgens
een vaste uurregeling die vermeld is in de arbeidsovereenkomst en in het
arbeidsreglement;
◦
de arbeidsovereenkomst bepaalt dat bijkomstige prestaties uitgesloten zijn, behalve
wanneer zij rechtstreeks voorafgaan aan of volgen op de in de arbeidsovereenkomst
vermelde prestaties;
◦
de arbeidsovereenkomst bepaalt dat de prestaties die verricht worden boven de
grenzen vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, recht geven op een vermeerdering van
loon zoals bepaald in de arbeidswet voor het overloon;
◦
een kopie van de arbeidsovereenkomst moet worden gezonden naar de dienst van de
Inspectie van de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkplaats waar de
werknemer hoofdzakelijk tewerkgesteld is;
werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van een vast uurrooster, van wie het werk
er uitsluitend uit bestaat de lokalen schoon te maken waarin hun werkgever voor
beroepsdoeleinden gehuisvest is.

Ook kan worden toegestaan dat afgeweken wordt van de één derde norm in de bedrijfstakken, de
bedrijfscategorieën of de ondernemingstakken, of voor de categorieën van werknemers of werken
waarop deze grens niet toegepast kan worden, bij collectieve arbeidsovereenkomst die werd
goedgekeurd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid, na advies van het bevoegde paritair
orgaan. Bijvoorbeeld:
•

252.

Paritair comité nr. 118 voor de voedingsnijverheid: cao van 14 maart 1991 betreffende
deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij KB van 9 oktober 1991, Belgisch
Staatsblad 26 november 1991.

•

Paritair comité nr. 302 voor het hotelbedrijf: cao van 27 maart 1991 betreffende de
arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers, algemeen verbindend verklaard bij
KB van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad 7 februari 1992.

Tot slot kan voor deeltijdse uitzendkrachten afgeweken worden van de grens van één derde (cao 31
januari 1994, gesloten in het paritair comité voor de uitzendarbeid, KB 27 januari 1995, B.S. 19 mei
1995). Afwijkingen gelden enkel wanneer er een afwijking bestaat bij de gebruiker.
Sanctie
Wanneer de deeltijdse arbeidsovereenkomst prestaties vastlegt die lager liggen dan de grens van
één derde, en wanneer men niet valt onder een van de uitzonderingen, dan heeft de betrokken
werknemer recht op loon op basis van de minimale wekelijkse arbeidsduur van één derde van de
wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemer.
Bronnen: FOD WASO, Randstad
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Bijlage 4

Overzicht recht op tijdskrediet, duur en voorwaarden
Duur:

·

minimum 3 maanden (voltijds en halftijds) en 6 maanden (1/5) – wel
mogelijkheid om het saldo op te gebruiken

·
o
o
o
o

Tijdskrediet zonder motief

· voltijds tijdskrediet;
· halftijds tijdskrediet;
· 1/5 tijdskrediet

·
·
·

maximum 12 maanden voltijds equivalent, d.w.z.:
12 maanden bij voltijds tijdskrediet;
24 maanden bij halftijds tijdskrediet;
60 maanden bij loopbaanvermindering met 1/5;
of een combinatie van de hierboven beschreven opties tot de
werknemer de 12 maanden voltijds equivalent bereikt.
Voorwaarden:
een beroepsloopbaan als werknemer hebben van ten minste 5 jaar;
gedurende ten minste 2 jaar door een arbeidsovereenkomst verbonden
geweest zijn met de huidige werkgever78;
ten minste 75 % van een voltijdse betrekking (voor halftijds tijdskrediet)
of voltijds79 (voor 1/5 tijdskrediet) tewerkgesteld geweest zijn tijdens de

12 maanden die voorafgaan aan de aanvraag
Duur:

Tijdskrediet met motief

· voltijds tijdskrediet;
· halftijds tijdskrediet;
· 1/5 tijdskrediet

·

minimum afhankelijk van het motief: tussen de 1 en 6 maanden
(mogelijkheid het saldo op het gebruiken);

·

maximum naargelang van het motief: 36 of 48 maanden: zie hierboven
(nooit meer dan 48 maanden in totaal) en geen pro rata bij deeltijds
tijdskrediet.
Voorwaarden:
gedurende ten minste 2 jaar door een arbeidsovereenkomst verbonden
geweest zijn met de huidige werkgever80
voor de uitoefening van het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet ten
belope van 36 maanden moet er een sector- of bedrijfs-cao bestaan; het
gaat hier trouwens om maximum 36 maanden (indien de sector-cao een
recht op tijdskrediet voorziet van minder dan 36 maanden, dan zal het
recht beperkt zijn tot dit lagere plafond)
ten minste 75 % van een voltijdse betrekking (voor halftijds tijdskrediet)
of voltijds81 (voor 1/5 tijdskrediet) tewerkgesteld geweest zijn tijdens de
12 maanden die voorafgaan aan de aanvraag
Duur:

·
·

·

Eindeloopbaantijdskrediet

· halftijdse loopbaanvermindering
· loopbaanvermindering met 1/5

·
·
·
·
·

vermindering tot een halftijdse betrekking: minimum 3 maanden;
vermindering met 1/5: minimum 6 maanden;
geen maximum (tot aan de pensioenleeftijd).
Voorwaarden:
een beroepsloopbaan als werknemer van ten minste 25 jaar bewijzen op
het ogenblik van de schriftelijke aanvraag bij de werkgever
ten minste 55 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanvang van het
tijdskrediet (50 jaar in bepaalde uitzonderingsstelsels)82;

78 Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor de werknemers die hun recht op ouderschapsverlof voor alle

79
80
81
82

rechtgevende kinderen hebben uitgeput en die onmiddellijk na het ouderschapsverlof tijdskrediet willen opnemen.
Ter herinnering: voor het recht op ouderschapsverlof is de anciënniteitsvoorwaarde 1 jaar in de privésector
In een arbeidsstelsel van minstens 5 dagen per week.
Deze voorwaarde is niet van toepassing voor de werknemers die hun recht op ouderschapsverlof voor alle
rechtgevende kinderen hebben uitgeput en die onmiddellijk na het ouderschapsverlof tijdskrediet willen opnemen.
In een arbeidsstelsel van minstens 5 dagen per week.
De leeftijdsvoorwaarde om van een onderbrekingsuitkering te kunnen genieten, is sinds 1 januari 2015 opgetrokken
tot 60 jaar (55 jaar in bepaalde uitzonderingsstelsels).
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·

met de huidige werkgever door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn
geweest gedurende ten minste 2 jaar83 op het ogenblik van de
schriftelijke aanvraag bij de werkgever (ofwel voltijds, ofwel ten minste
80 % ofwel ten minste 75 %, naargelang van de gekozen arbeidsregeling).

Ondernemingen met 10 of minder werknemers: geen recht (akkoord
werkgever is nodig)
Recht van de werknemer

Ondernemingen met meer dan 10 werknemers: recht maar onder toepassing
van een voorkeur- of planningsmechanisme wanneer meer dan 5 % van de
werknemers gelijktijdig recht op tijdskrediet uitoefenen.
Opgelet! De 5 %-drempel is niet van toepassing op werknemers van 55 jaar en
ouder die hun recht op 1/5 arbeidsduurvermindering altijd mogen uitoefenen.
Schriftelijke aanvraag aan de werkgever (aangetekende brief of overhandiging
van de brief ondertekend voor ontvangst + tijdskredietattest (met of zonder
motief)

Formaliteiten voor de werknemer

·
·
·

3 maanden vooraf (meer dan 20 werknemers)
6 maanden vooraf (20 werknemers of minder)
verkorte termijn in gezamenlijk overleg

Formaliteiten bij de RVA (formulier C61) binnen de 2 maanden na de aanvang
van het tijdskrediet (en ten vroegste 6 maanden vooraf)
Opname van het verlof

Uitstel van het verlof

3 of 6 maanden na de aanvraag of vroeger met akkoord van de werkgever

·
·

6 maanden omwille van ernstige interne of externe redenen
12 maanden voor werknemers van 55 jaar en ouder die 1/5
loopbaanvermindering wensen op te nemen indien ze een sleutelfunctie
uitoefenen

Enkel mogelijk in geval van:
Intrekking of wijziging van het verlof

·
·

1/5 loopbaanvermindering (gewoon stelsel en eindeloopbaantijdskrediet)
1/2 vermindering van de prestaties (eindeloopbaantijdskrediet)

Enkel om redenen vastgesteld door de ondernemingsraad of bij ontstentenis de
vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis in het arbeidsreglement

Ontslagbescherming

Vanaf de datum van de aanvraag (ten vroegste 3 tot 6 maanden voor de
gewenste aanvangsdatum) tot:

·
·

3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet
of 3 maanden na de datum van weigering door de werkgever wanneer er
geen recht

Tijdskrediet algemeen stelsel:
Gelijkgesteld met periode van tewerkstelling op basis van het normaal fictief
loon, voor zo lang als de gerechtigde onderbrekingsuitkeringen ontvangt.
Duur gelijkstelling:

Invloed op het pensioen

·

zonder motief: 12 maanden voltijds, 24 maanden halftijds, 60 maanden
aan 1/5;

·

met motief: 36 maanden of 48 maanden. Deze periodes zijn niet
omrekenbaar.

Tijdskrediet eindeloopbaan:
Gelijkgesteld met periode van tewerkstelling op basis van het normaal fictief
loon, voor zo lang als de gerechtigde onderbrekingsuitkeringen ontvangt.
•

Normaal fictief loon:
◦ Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering (1/2 en 1/5);
◦ Zwaar beroep (1/5);
◦ Zwaar beroep dat een knelpuntberoep is (1/2).

83 Deze termijn kan in onderling akkoord ingekort worden.
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•

Beperkt fictief loon in alle andere gevallen met 2 uitzonderingen die wel
worden gelijkgesteld op basis van het normaal fictief loon:
◦ de eerste 312 gelijkgestelde dagen (VTE) verminderd met de dagen
‘gewoon tijdskrediet zonder motief RVA-regeling vanaf 1 januari 2012’ en
◦ de eerste 312 gelijkgestelde dagen volgend op de maand van de 60ste
verjaardag,

Bronnen: FOD Justitie, FOD WASO, RVP, Securex
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Bijlage 5

Ouderschapsverlof

Vormen van ouderschapsverlof

Te vervullen voorwaarden voor de
werknemer

·

volledige schorsing van de arbeidsprestaties gedurende 4 maanden. Dit
verlof kan opgesplitst worden in periodes van 1 maand of een veelvoud
(1, 2, 3 of 4 maanden);

·

vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse tewerkstelling
gedurende 8 maanden. Dit verlof kan opgesplitst worden in periodes van
2 maanden of een veelvoud (2, 4, 6 of 8 maanden);

·

vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 gedurende 20 maanden.
Dit verlof zal opgesplitst kunnen worden in periodes van 5 maanden of
een veelvoud (5, 10, 15 of 20 maanden)

·

arbeidsovereenkomst gedurende 12 maanden in de loop van de 15
maanden voorafgaandelijk aan de aanvraag

·

geboorte van een kind (tot de leeftijd van 12 jaar)
of adoptie van een kind gedurende een periode van 4 jaar na inschrijving
in het bevolkingsregister tot maximumleeftijd van 12 jaar

Recht van de werknemer

Recht in alle gevallen

Formaliteiten voor de werknemer

Aanvraag per aangetekende brief of door overhandiging van een brief
ondertekend voor ontvangst, minimum 2 en maximum 3 maanden op voorhand
(verkorte termijn bij gezamenlijk akkoord)

Opname van het verlof

2 of 3 maanden na de aanvraag of vroeger met akkoord van de werkgever

Uitstel van het verlof

6 maanden om gerechtvaardigde redenen in verband met het functioneren van
de onderneming

Ontslagbescherming

Vanaf de aanvraag tot 3 maanden na het einde van het ouderschapsverlof

Invloed op het pensioen

Gelijkgesteld met periode van tewerkstelling op basis van het normaal fictief
loon, voor zo lang als de gerechtigde onderbrekingsuitkeringen ontvangt. De
vierde maand ouderschapsverlof wordt sowieso gelijkgesteld, ongeacht of er al
dan niet uitkeringen zijn betaald door de RVA.

Bronnen: FOD WASO, Securex
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Bijlage 6

Samenvatting verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid
- volledige schorsing van minimum 1 maand en maximum 3 maanden
(verlenging mogelijk tot 12 maanden of 24 maanden indien de werknemer
alleenstaand is)
- vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2 gedurende minstens 1 maand
Vormen van verlof voor de
verzorging van een zwaar ziek gezins- en maximum 3 maanden (verlenging mogelijk tot 24 maanden of tot 48
maanden indien de werknemer alleenstaand is)
of familielid
- vermindering van prestaties met 1/5 gedurende minimum 1 maand tot
maximum 3 maanden (verlenging mogelijk tot 24 maanden of tot 48 maanden
indien de werknemer alleenstaand is)
- voltijds uurrooster of uurrooster van minstens 3/4 van een voltijds uurrooster
voor vermindering tot een halftijdse tewerkstelling
Te vervullen voorwaarden voor de
werknemer

- voltijds uurrooster voor een vermindering van de tewerkstelling met 1/5
- voor de periode van 24 of 48 maanden: alleenstaande werknemer met een
kind van ten hoogste 16 jaar
Recht in alle gevallen behalve:

Recht van de werknemer

- voor de vermindering tot een halftijdse tewerkstelling of een vermindering
met 1/5 in ondernemingen met minder dan 10 werknemers (akkoord van
werkgever vereist)
- voor de verlenging van het verlof in de ondernemingen van 50 werknemers en
minder indien de werknemer reeds 6 maanden volledige schorsing of 12
maanden vermindering van prestaties genoten heeft.

Formaliteiten voor de werknemer

Aanvraag per aangetekende brief of overhandiging van de brief ondertekend
voor ontvangst ten minste 7 dagen voor de aanvangsdatum van de schorsing
van de arbeidsovereenkomst of van de vermindering van de arbeidsprestaties
(behalve indien andere termijn overeengekomen door partijen)
Attest van de behandelende geneesheer

Opname van het verlof

Minimum 7 dagen na de kennisgeving

Uitstel van het verlof

Uitstel van 7 dagen mogelijk, binnen de 2 dagen na ontvangst van de
schriftelijke kennisgeving

Ontslagbescherming

Vanaf de aanvraag tot 3 maanden na het einde van het verlof

Invloed op het pensioen

Gelijkgesteld met periode van tewerkstelling op basis van het normaal fictief
loon, voor zo lang als de gerechtigde onderbrekingsuitkeringen ontvangt.

Bronnen: FOD Justitie, FOD WASO, Securex
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Bijlage 7

Palliatief verlof
- volledige schorsing van 1 maand, één keer verlengbaar (maximum 2 maanden)
- vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2 gedurende 1 maand, één keer
Vormen van verlof voor het verlenen
verlengbaar (maximum 2 maanden)
van palliatieve zorgen
- vermindering van prestaties met 1/5 gedurende 1 maand, één keer
verlengbaar (maximum 2 maanden)
- palliatieve zorg willen verlenen
Te vervullen voorwaarden voor de
werknemer

- voltijdse uurrooster of uurrooster van minstens 3/4 van een voltijds
uurrooster voor vermindering tot een halftijdse tewerkstelling
- voltijds uurrooster voor een vermindering van de tewerkstelling met 1/5.

Recht van de werknemer
Formaliteiten voor de werknemer
Opname van het verlof

Recht in alle gevallen
Attest van de behandelende geneesheer
Ingang op de eerste dag van de week volgend op de week waarin het attest
overgemaakt werd, of vroeger met akkoord van de werkgever

Uitstel van het verlof

Geen uitstel mogelijk

Ontslagbescherming

Vanaf de aanvraag tot 3 maanden na het einde van het verlof

Invloed op het pensioen

Gelijkgesteld met periode van tewerkstelling op basis van het normaal fictief
loon, voor zo lang als de gerechtigde onderbrekingsuitkeringen ontvangt.

Bronnen: FOD WASO, Securex, FOD Justitie
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Bijlage 8
Fiscale gevolgen voor de werkende van de keuze voor bepaalde stelsels van arbeidsonderbreking
Tijdskrediet84

Nettominimumuitkering

Nettomaximumuitkering

Volledige
onderbreking

432,30

576,40

Halftijdse
onderbreking

156,34/ 311,39E

265,69/396,91E

Een vijfde
onderbreking

102,95/144,64E

169,34/222,48E

Loopbaanonderbreking1
De netto-uitkeringen verschillen afhankelijk van de aard van de onderbreking, de onderbroken
arbeidsregeling, de leeftijd van de werkende, de gezinssituatie, het aantal kinderen en waar de
werknemer tewerkgesteld is (openbare besturen, onderwijs, autonome overheidsbedrijven).
Nettominimumuitkering

84

E
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Netto-maximumuitkering

Volledige
onderbreking

361,81

576,40

1/2
onderbreking

130,84/261,69E

265,69/396,91E

1/3
onderbreking

111,17/222,33E

132,36/243,53E

1/4
onderbreking

83,89/166, 77E

99,27/182,66E

1/5
onderbreking

66,70/133,42E

169,34/222,48E

in de tabel wijst op personen die tijdskrediet opnemen in het stelsel eindeloopbaan.

Thematisch verlof

Volledige
onderbreking

707,08
Netto-minimumuitkering

1/2
onderbreking
1/5
onderbreking

Netto-maximumuitkering

325,92

552,84
(ouder dan
50)

110,57

221,14
(ouder dan
50)

261.

262.

LIJST VAN AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS
-

Het gegeven bestaat niet of heeft geen zin

Actiris
ADG

Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

ADS
Bbp

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
Bruto binnenlands product

btw
cao

Belasting over de toegevoegde waarde
collectieve arbeidsovereenkomst

EAK
EC
EU

Enquête naar de arbeidskrachten
Europese Commissie
Europese Unie

EU-SILC

Enquête naar de inkomens en levensomstandigheden op Europees
niveau
Europese Unie van 15 landen, voor de uitbreiding in 2004

EU15
EU28
EU2020

Europese Unie van 28 landen
Strategie van de EU voor groei en werkgelegenheid over een periode van
10 jaar, tegen het jaar 2020

EWCS
FEDERGON
FOD

European Working Conditions Survey
Federatie van HR-dienstverleners
Federale overheidsdienst

FOD SZ
FOD WASO

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

FOREM
FPB

Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi
Federaal Planbureau

FSO
HRW

Fonds voor de sluiting van ondernemingen
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

IAB
IGU
IGVM

Internationaal Arbeidsbureau
Inkomensgarantie-uitkering
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

INR
ISCED

Instituut voor de Nationale Rekeningen
International Standard Classification of Education

ISCO
K.B.

International Standard Classification of Occupations
Koninklijk Besluit

KSZ
n.b.

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
niet beschikbaar

n.r.
NACE
NAR

niet representatief
Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten van de
Europese Gemeenschap
Nationale Arbeidsraad

NBB
NEET

Nationale Bank van België
Not in Employment, Education or Training

NWWZ
OCMW

Niet-werkende werkzoekenden
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
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OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OESO
ONE

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Office de la Naissance et de l’Enfance

p.m.
PDOS
POD

pro memorie
Pensioendienst voor de overheidssector
Programmatorische overheidsdienst

r
RSVZ

raming
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

RSZ
RSZPPO

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten

RVA
RVP

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Pensioenen

STEM
UNIZO
VDAB

Science, Technology, Engineering and Mathematics
Unie van Zelfstandige Ondernemers
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VN
VTE

Verenigde Naties
Voltijdse equivalenten

WSE

Werk en Sociale Economie
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LANDENLIJST

Nationaliteitsletters

EU15

EU

Landen

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

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

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

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

DE GEWESTEN IN BELGIË
BR
VL
WL

Brussel
Vlaanderen
Wallonië
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