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OPDRACHT VAN DE HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID 

 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, die werd opgericht op 22 december 1995, verstrekt 
informatie en advies aan de federale regering, en meer bepaald aan de minister van Werk, de 
voorzitter van de Raad. De missie van de Raad bestaat erin het werkgelegenheidsbeleid op te 
volgen en de voorstellen te onderzoeken ter bevordering van de banencreatie. In dat verband 
voert hij onafhankelijke, beargumenteerde en vernieuwende analyses uit over de vroegere en 
huidige staat van de arbeidsmarkt, alsook over de toekomstige behoeften, teneinde de werking 
ervan te optimaliseren. De werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid passen 
ook in het bredere kader van het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Unie, meer bepaald 
wat betreft de richtsnoeren voor de werkgelegenheid en de aanbevelingen van de Raad van de 
Europese unie.  

De Raad formuleert,  in  de mate van het  mogelijke,  concrete en realiseerbare aanbevelingen op 
maat ter bevordering van de werkgelegenheid, rekening houdend met het algemeen belang en 
met de specifieke kenmerken van de regionale arbeidsmarkten. Op die manier is hij  in staat een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan de beleidsmakers op het vlak van de modernisering van de 
organisatie van de arbeidsmarkt en haar vermogen om te beantwoorden aan de uitdagingen van 
de mondialisering, de nieuwe technologieën, sociaaleconomische veranderingen en structurele en 
institutionele hervormingen.  

De Raad is samengesteld uit arbeidsmarktdeskundigen uit de academische wereld, 
overheidsinstellingen, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en de private sector. De 
leden worden benoemd op persoonlijke titel, op grond van hun deskundigheid en ervaring op het 
vlak van werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, en ze vertegenwoordigen dus niet de instellingen 
die hen hebben aangesteld. Elf leden worden benoemd op voordracht van de federale minister 
van Werk en tien leden worden aangesteld door de regeringen van de gewesten en van de 
Duitstalige Gemeenschap: drie leden worden aangesteld door de Vlaamse regering, drie door de 
Waalse gewestregering, drie door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een lid 
wordt aangesteld door de regering van de Duitstalige Gemeenschap. Door deze samenstelling 
vormt de Raad een uniek platform voor dialoog en uitwisseling van ideeën tussen het federale 
niveau en de gewesten en gemeenschappen.  

  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

6. 

 

SAMENSTELLING VAN DE HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID 

 
PEETERS Kris Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met Buitenlandse Handel 
Voorzitter  
 
Federale leden: 

DE WACHTER Marcia (N) Lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België 
Ondervoorzitter 
BAIRIOT Jean-François (F) Mouvement Réformateur 
CANTILLON Bea (N) CSB, Universiteit Antwerpen 
CARLENS Georges (F) Administrateur-generaal Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
DE VOS Marc (N) Universiteit Gent 
DONNAY Philippe (F) Commissaris bij het Plan 
LONNOY Sandrine (F) Edenred Belgium  
NICAISE Ides (N) HIVA/PPW, KU Leuven 
SELS Luc (N) FETEW, KU Leuven 
VEN Caroline (N) Econoom en bestuurder van vennootschappen 
 
Gewestelijke leden: 

Brussel: 

CHAPELLE Gregor (F) Directeur-generaal van Actiris 
MICHIELS Peter (N) Directeur-generaal Brussel Economie en Werkgelegenheid van 

de Gewestelijke overheidsdienst Brussel 
PEFFER Michel Eredirecteur-generaal van Bruxelles-Formation 
 
Duitstalige Gemeenschap: 

LENTZ Christiane Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
 
Vlaanderen: 

DENYS Jan Randstad 
LEROY Fons Gedelegeerd bestuurder van de VDAB 
VAN DEN CRUYCE Ann Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie, 

afdelingshoofd 
 
Wallonië: 

BRUNET Sébastien Administrateur général de l'IWEPS 
CORNEZ Christine Ancienne Directrice à la Direction de la Promotion de l'Emploi, 

Service public de Wallonie 
VANBOCKESTAL Marie-Kristine  Administratrice générale du FOREM 
 
Secretaris: 

MAETER Pierre-Paul Voorzitter van het Directiecomité van de 
 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

7. 

 

CONTACTPERSONEN: 

 
SECRETARIAAT VAN DE HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: 

 Dietert De VOS - tel. 02 233 48 49 
   - e-mail: Dietert.DEVOS@werk.belgie.be 
 

WETENSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 

Nationale Bank van België: 

 Flore DE SLOOVER - tel. 02 221 45 01 
   - e-mail: flore.desloover@nbb.be 
 
 Flore DE SLOOVER, Philippe DELHEZ, Maud NAUTET, Céline PITON en Yves SAKS. 
 

 

 
Dankbetuiging en disclaimer 

 

Het wetenschappelijk secretariaat dankt de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (ADS) 
en Eurostat voor het ter beschikking stellen van de microgegevens uit de enquêtes naar de 
arbeidskrachten die in verscheidene hoofdstukken van het verslag worden gebruikt. De ADS en 
Eurostat zijn niet aansprakelijk voor de uit die gegevens afgeleide resultaten en conclusies. 

De in dit verslag gebruikte indicatoren en gegevens werden afgesloten op 21 juni 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Een elektronische versie van dit verslag, evenals van andere publicaties van de Hoge Raad voor 
de Werkgelegenheid, is te vinden op volgend adres: 
 
http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=370&idM=163 
 

mailto:Dietert.DEVOS@werk.belgie.be
mailto:flore.desloover@nbb.be
http://www.werk.belgie.be/moduleTab.aspx?id=370&idM=163
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Het DASHBOARD VAN DE ARBEIDSMARKT van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, tot stand 
gebracht in samenwerking met de Nationale Bank van België, stelt een geactualiseerd overzicht 
voor van recente statistieken die kunnen geraadpleegd worden via onderstaande link: 
 
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-
werkgelegenheid  

 

https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-
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1. ARBEIDSMARKT EN VERLENGING VAN DE LOOPBANEN1 

 

2. IN 2016 CREËERDE DE BELGISCHE ECONOMIE 59 000 BANEN 

3. Hoewel de groei van de bedrijvigheid relatief gematigd blijft en ondanks de scherpe concurrentie 
van de gedetacheerde werknemers in sommige bedrijfstakken, creëert de Belgische economie 
heel  wat  arbeidsplaatsen:  in  2016  netto  59  000  en  voor  2017  en  2018  worden  er  volgens  de  
laatste voorspellingen van de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) 
tussen  82  000  en  105  000  verwacht.  In  het  eerste  kwartaal  van  2017  telde  België,  volgens  de  
eerste ramingen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), 4 767 000 werkenden, het 
hoogste ooit opgetekende cijfer. De laatste jaren is de werkgelegenheidsintensiteit van de groei 
aanzienlijk toegenomen, van 0,5 in de jaren 2000 tot 1,1 in 2016. Dat wordt deels verklaard door 
het beleid van loonmatiging waardoor de factor arbeid relatief goedkoper is geworden, en door 
de impact van meer gerichte maatregelen, zoals de invoering van de dienstencheques aan het 
begin van de jaren 2000. Er zijn ook structurele oorzaken, zoals de vertraging van de 
productiviteitswinsten en de tertiarisering van de economie. Met een werkgelegenheidsgroei van 
0,7  % per  procent  activiteitsgroei  staat  België,  na  Finland,  voor  de periode 2011-2016 bovenaan 
de lijst van de landen waarmee wordt vergeleken2. 

4. Na de schok van de financiële crisis creëerde de profitsector3 opnieuw de meeste loontrekkende 
banen, namelijk 29 000 in 2016. Het personeelsbestand in de niet-marktdiensten4 blijft groeien 
(+14  000  in  2016),  maar  wel  trager  dan  tijdens  de  jaren  na  de  crisis.  Bij  de  overheid  en  in  het  
onderwijs is de werkgelegenheid licht toegenomen (+2 000), maar de komende jaren zal ze 
wellicht afnemen. De zelfstandige werkgelegenheid blijft van haar kant gestaag toenemen 
(+14 000 in 2016). In het eerste kwartaal van 2017 telde men aldus 17 % zelfstandigen in de totale 
binnenlandse werkgelegenheid, dat zijn 788 000 personen. Van de 83 % loontrekkenden is er 62 % 
(of 2 414 000 personen) werkzaam in de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken, 21 % (of 808 000) 
bij de overheid en in het onderwijs en 17 % (of 680 000) in de andere niet-marktdiensten. De 
verdeling van de werkgelegenheid verschilt beduidend tussen de landen van vergelijking. In 
vergelijking met België, is er bij overheid minder werkgelegenheid dan in de niet-marktdiensten in 
Denemarken. In Duitsland en Nederland, is de werkgelegenheid bij de overheid ook kleiner dan in 
België, maar in de marktsector werkt er een groter aandeel van de werkenden. In Finland is zowel 
het aandeel van de marktsector als de niet-marktdiensten groter. In Frankrijk en Zweden ten 
slotte, is de verdeling van de werkgelegenheid per grote bedrijfstak vergelijkbaar met die in 
België. 

5. ÉÉN ONDERNEMING OP TIEN WERFT EEN JAAR NA HAAR OPRICHTING PERSONEEL AAN  

6. De werkgelegenheidsdynamiek in de private sector ging gepaard met een aanzienlijk aantal nieuw 
opgerichte ondernemingen, namelijk bijna 100 000 in 2016 (waarvan meer dan de helft met het 

                                                             
1 In dit verslag worden de ontwikkelingen beschreven op basis van statistische gegevens die afkomstig zijn van 

enquêtes en administratieve bronnen. Daarbij wordt de Belgische situatie (en die van de gewesten indien mogelijk) 
systematisch vergeleken met die in de buurlanden en in de noordse landen. Die landen werden in aanmerking 
genomen vanwege hun uitstekende resultaten en omdat hun levensstandaard en hun niveau van sociale 
bescherming op zijn minst vergelijkbaar zijn met die van België. 

2  Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland en Zweden. 
3 De profitsector omvat de conjunctuurgevoelige branches, namelijk landbouw, bosbouw en visserij; industrie en 

energie; bouw; handel, vervoer en horeca; informatie en communicatie; financiële activiteiten en verzekeringen; 
vastgoedactiviteiten; diensten aan ondernemingen. 

4 De niet-marktdiensten omvatten de bedrijfstakken gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en kunst, 
amusement en recreatie. 
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statuut van zelfstandige). Dat was het grootste aantal van de laatste elf jaar. Naar gewest, zijn de 
oprichtingen van ondernemingen stabiel verdeeld: 55 % in Vlaanderen, 26 % in Wallonië en 14 % 
in Brussel. De overige 6 % zijn buitenlandse ondernemingen. Bijna 70 % van die ondernemingen 
zijn na vijf jaar nog steeds op de markt aanwezig. De nieuwe ondernemingen (minder dan vijf jaar 
oud) dragen ook in hoge mate bij aan de dynamiek van de werkgelegenheid, vermits één op tien 
na een jaar reeds personeel in dienst neemt. Om die positieve dynamiek te stimuleren, zou het 
derhalve aanbeveling verdienen het ondersteuningsbeleid ten behoeve van jonge 
ondernemingen te versterken, met bijzondere aandacht voor de groei van hun 
personeelsbestand. 

7. Ondernemingen worden opgericht en nemen personeel in dienst, andere verdwijnen, worden 
geherstructureerd en ontslaan werknemers, dat is waar het bij de economische dynamiek om 
draait. In 2016 besloten diverse grote ondernemingen over te gaan tot massale collectieve 
ontslagen die ruim in de belangstelling kwamen. Het ging in totaal om 11 000 banen, dat is 
ongeveer het gemiddelde van wat tijdens de jaren na de crisis werd opgetekend. Die cijfers 
verhullen de neerwaartse tendens van het aantal faillissementen die zich in 2016 voortzette met 
7 % minder faillissementen dan in 2015 en een daling met 10 % van het aantal verloren gegane 
banen. Voor 2016 werd in totaal één faillissement geteld per tien nieuwe ondernemingen en dat 
in de drie gewesten van het land. 

8. DE ECONOMISCHE GROEI EN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN DRAGEN BIJ AAN DE 
VERMINDERING VAN DE WERKLOOSHEID 

9. Aangezien de werkgelegenheid sneller is gestegen dan de beroepsbevolking, is de werkloosheid 
gedaald. De geharmoniseerde werkloosheidsgraad liep aldus terug van 8,6 % in 2015 tot 7,9 % in 
2016 en tot 6,8 % in april 2017. Volgens de vooruitzichten van het FPB, zou hij in 2018 teruglopen 
tot  6,6  %.  In  Vlaanderen bedroeg de werkloosheidsgraad in  het  vierde kwartaal  van 2016 4,1  %.  
Hij kwam zodoende in de buurt van die in Duitsland (3,9 %) en lag duidelijk lager dan die in 
Nederland (5,1 %). Ook in Wallonië en in Brussel loopt de werkloosheid terug, maar treft er toch 
nog steeds respectievelijk 10,1 % en 16,1 % van de beroepsbevolking. 

10. Het aantal werkzoekenden is in alle gewesten gedaald, voor iedere inactiviteitsduur en voor alle 
leeftijdscategorieën. Dat is in de eerste plaats het gevolg van de werkgelegenheidsdynamiek, 
maar ook van het effect van de diverse hervormingen van de werkloosheidsverzekering. Het 
beperken in de tijd van het recht op een inschakelingsuitkering heeft onder meer het aantal 
begunstigden van de werkloosheidsverzekering doen dalen (ongeveer -29 000 in 2015 en -8 000 in 
2016). Door het beperken van de mechanismen voor vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt 
en van de vrijstellingen van het zoeken naar werk, worden er daarentegen meer gerechtigden 
opgetekend onder de werkzoekenden van 60 jaar of ouder. Ons land telde in mei 2017 in totaal 
504 000 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), waarvan 211 000 in Wallonië, 202 000 in 
Vlaanderen en 91 000 in Brussel. 

11. In  de  groep  van  die  NWWZ  zijn  er  82  000  jonger  dan  25  jaar.  De  jongerenwerkloosheid  is  sterk  
conjunctuurgevoelig. In een voor de werkgelegenheid bevorderlijk klimaat is die 
jongerenwerkloosheid de afgelopen jaren in de drie gewesten gevoelig afgenomen. Volgens de 
VDAB is het aandeel jonge Vlamingen die een jaar na het beëindigen van hun studies nog steeds 
werkzoekend zijn, in vijf jaar tijd nooit zo klein geweest als nu. Voor België als geheel bedroeg de 
werkloosheidsgraad bij de jongeren tussen 15 en 24 jaar in 2016 niettemin nog 20,1 % van de 
overeenstemmende beroepsbevolking. De verschillen tussen de gewesten zijn aanzienlijk, maar 
de werkloosheidsgraad is overal onrustwekkend hoog, ondanks de zeer gunstige ontwikkeling 
gedurende de laatste jaren. In Vlaanderen beloopt hij 14 %, wat driemaal hoger is dan de 
gemiddelde algemene werkloosheidsgraad van het gewest. In Wallonië ligt hij op 28 % en in 
Brussel op 36 %. Het hoge niveau van deze werkloosheidsgraden voor jongeren wordt deels 
verklaard doordat ze berekend worden door het aantal werkloze jongeren (teller) te delen door 
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het aantal jongeren dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt (werkenden en werklozen in de 
noemer). Dat laatste aantal ligt echter laag, aangezien de meeste jongeren onder 25 jaar nog 
studeren. Bijna 70 % onder hen hebben een diploma van het secundair onderwijs en zullen 
wellicht een baan vinden dankzij, onder meer, een aangepaste begeleiding. Voor jonge 
werkzoekenden die zich ver van de arbeidsmarkt bevinden, in het bijzonder voor de 
laaggeschoolden, bijvoorbeeld de NEET5-jongeren, moeten de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling binnen vier maanden na hun inschrijving een intensief begeleidingstraject 
hebben opgezet. Om deze doelstelling te halen, is het aangewezen de samenwerking met 
jongerenorganisaties, sportorganisaties, straathoekwerkers en lokale verenigingen te 
versterken. 

12. De langdurig werklozen (langer dan een jaar) maken nog steeds de grootste categorie van de 
NWWZ uit,  namelijk  54 %,  maar  hun aantal  neemt gestaag af  (in  2006 waren er  332 000,  thans  
nog 288 000). Dat percentage blijft nochtans hoger dan in de referentielanden, waarbij Zweden 
met 19 % langdurig werklozen het beste resultaat laat optekenen. 

13. Hoewel het aandeel van de langdurig werklozen toeneemt met de leeftijd, loopt het aantal 
NWWZ  dat  langer  dan  een  jaar  werkloos  is,  het  sterkst  terug  bij  de  50-59-jarigen.  Bij  de  
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) tussen 50 en 65 jaar doet er zich een 
verschuiving voor van niet-werkzoekenden naar werkzoekenden, voornamelijk als gevolg van 
wijzigingen in de reglementering van de werkloosheid. Terwijl in 2000 slechts 9 % van de UVW 
van 50 jaar en ouder werk zocht, was dat in 2016 49 %. Die verschuiving is nog markanter voor de 
kleinere categorie van de 50-59-jarigen: in 2000 was 13 % werkzoekend, in 2016 87 %. 

14. ONDANKS DE ARBEIDSRESERVE BLIJFT DE VRAAG NAAR ARBEID DEELS ONVERVULD 

15. Het aantal werkzoekenden voor het land als geheel heeft een aanzienlijk activeringspotentieel: de 
gegevens van mei 2017 tonen aan dat 45 % van de werklozen minder dan een jaar werkloos is, dat 
56 % tussen 25 en 49 jaar oud is en dat 74 % een diploma van het secundair of het hoger 
onderwijs heeft behaald. In sommige segmenten van de arbeidsmarkt duiken er echter tekenen 
van spanning op, vooral in Vlaanderen, waar vier op vijf provincies een werkloosheidsgraad van 
minder dan 5 % vertonen.  

16. Nadat de ondernemingen in mindere mate een beroep zijn gaan doen op tijdelijke werkloosheid 
en in hogere mate op uitzendarbeid, bezorgen ze de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling 
in de drie gewesten een groeiend aantal vacatures. Tijdens de eerste vijf maanden van 2017 ging 
het om gemiddeld 29 600 vacatures per maand, tegen 25 500 het jaar voordien. In mei 2017 telde 
men niet minder dan 50 000 openstaande betrekkingen, waarvan 38 000 in Vlaanderen, 6 500 in 
Wallonië en 5 500 in Brussel. De ondernemingen maken trouwens steeds meer gewag van een 
gebrek aan geschoolde arbeidskrachten ten opzichte van hun behoeften, waardoor er minder 
banen worden gecreëerd dan wat normaal gezien mogelijk zou zijn. Die situatie is niet recent, 
getuige de knelpuntberoepen die reeds jarenlang dezelfde zijn (meer bepaald 
onderhoudspersoneel, commerciële functies en technische beroepen in Vlaanderen; technische, 
commerciële en kaderfuncties in Wallonië; onderwijzend personeel en commerciële en 
administratieve functies in Brussel). Voor de werkzoekenden komt dit neer op evenzoveel gemiste 
kansen. 

17. Zo is er een levendige vraag naar functies voor middengeschoolden (en in sommige gewesten 
zelfs voor laaggeschoolden) en, derhalve, een activeringspotentieel voor de werklozen met die 
scholingsniveaus. Het is zaak hun aangepaste opleidingen aan te bieden om die functies te 
kunnen opnemen. 
                                                             
5 Jongeren tussen 15 en 24 jaar die noch werken, noch onderwijs of opleiding volgen (not in education, employment 

or training – NEET). 
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18. Het is van prioritair belang dat men over een voldoende ruim arbeidsaanbod beschikt dat 
voorziet in de behoeften van de ondernemingen. Er moet gezocht worden naar een combinatie 
van maatregelen die elkaar versterken, wat in de Belgische context ook een samenwerking 
impliceert tussen de diverse beleidsniveaus. Gelet op de grote verschillen tussen de gewesten en 
de geografische mismatches, vraagt het aanzetten van werknemers tot meer mobiliteit originele 
oplossingen die eventueel  buiten het klassieke werkgelegenheidsbeleid vallen, aangezien de 
diensten voor arbeidsbemiddeling reeds intensief samenwerken inzake opleiding (met name 
taalopleiding) en uitwisseling van werkaanbiedingen. Finland heeft bijvoorbeeld 
mobiliteitsondersteunende maatregelen ingevoerd. In een land zoals België, dat kampt met een 
aanzienlijk fileprobleem en waar het aanbod van het openbaar vervoer niet altijd aangepast is, 
zou het relevant zijn om werkzoekenden te ondersteunen die bereid zijn te verhuizen om nieuw 
werk te vinden, of werkenden die bereid zijn zulks te doen om hun baan te kunnen behouden. 
Concreet zou die ondersteuning kunnen bestaan in het verlagen van de registratierechten of, 
gedurende een bepaalde periode, van de onroerende voorheffing. 

19. DE PARTICIPATIEGRAAD VERHOGEN …  

20. De demografische ontwikkeling komt – in absolute cijfers – tot uiting in een geringe toename of 
zelfs een daling van de bevolking op arbeidsleeftijd. De ondernemingen worden daar nu reeds 
mee geconfronteerd via de vergrijzing van hun personeel.  

21. Teneinde het groeipotentieel van de economie te vrijwaren en de houdbaarheid van het 
socialezekerheidsstelsel te verzekeren, moeten de loopbanen worden verlengd en moet de 
participatiegraad van de bevolkingsgroepen die op de arbeidsmarkt ondervertegenwoordigd 
blijven, aanzienlijk worden opgevoerd. Uit de vergelijking met de resultaten van de 
referentielanden blijkt dat er veel marge voor verbetering is.  

22. De participatiegraad van de 15-64-jarigen beloopt in België 67,6 %; ons land komt zodoende flink 
lager uit dan Zweden, dat de hoogste participatiegraad heeft van de landen waarmee wordt 
vergeleken, namelijk 82,1 %. Er zij evenwel opgemerkt dat Vlaanderen de hoogste activiteitsgraad 
van het land laat optekenen, te weten 69,9 %, tegen 66,5 % in Brussel en 63,9 % in Wallonië. De 
activiteit van vrouwen (62,9 %), laaggeschoolden (42,9 %), jongeren (28,5 %), 55-plussers (48,1 %) 
en niet-Europese staatsburgers (54 %) blijft onder het Belgische gemiddelde, maar vooral onder 
het niveau dat wordt vastgesteld in de andere landen waarmee wordt vergeleken. Uit gewestelijk 
oogpunt, wordt de hoogste activiteitsgraad voor laaggeschoolden, 55-64-jarigen en niet-Europese 
staatsburgers opgetekend in Brussel. De laatste twee kansengroepen, vrouwen en 15-24-jarige 
werknemers, zijn dan weer vaker actief in Vlaanderen dan in de twee andere gewesten.  

23. Hoewel het hele land met hetzelfde probleem van vergrijzing kampt,¸ is dat probleem niet in alle 
gewesten even ernstig. Zo geniet Brussel een gunstigere demografische dynamiek dankzij de 
internationale immigratie en een hoger geboortecijfer.  

24. De overdracht van bevoegdheden waartoe in het kader van de zesde staatshervorming werd 
besloten, zorgt ervoor dat alle entiteiten het beleid kunnen ontwikkelen dat het meest aan hun 
behoeften is aangepast en dat, met name voor de kansengroepen, de werkgelegenheidsgraad kan 
optrekken.  

25. Het verdient aanbeveling dat de federale en gewestelijke autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
werkgelegenheidsbeleid met elkaar overleggen. Met inachtneming van de respectieve 
bevoegdheden en beleidskeuzes, moet een inspanning inzake communicatie en coördinatie het 
mogelijk maken de geplande maatregelen te optimaliseren teneinde de meevallers (deadweight 
loss effect) - en de substitutieffecten te beperken opdat de inspanningen van de ene entiteit die 
van de andere niet zouden schaden, maar aan allen ten goede zouden komen. De nieuwe 
maatregelen die recentelijk ten gunste van de doelgroepen werden genomen, zijn een bewijs van 
de voordelen die een dergelijke proactieve aanpak biedt. Overleg tussen de beleidsniveaus zou 
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bijvoorbeeld kunnen vermijden dat, gelet op de uitvoeringsbepalingen in Brussel en in 
Vlaanderen, een in Vlaanderen gevestigde onderneming die een jonge laaggeschoolde Brusselaar 
in dienst neemt, van het Brussels Gewest een activeringsbijdrage ontvangt en een verlaging van 
de socialezekerheidsbijdragen van de Vlaamse overheid geniet, terwijl voor een jonge 
laaggeschoolde Vlaming die wordt aangenomen door een Brusselse werkgever, die arbeidsplaats 
niet in aanmerking komt, noch voor steun van Brussel, noch voor een lastenverlaging van het 
Vlaams Gewest.  

26. Zoals de Raad steeds heeft aanbevolen, zijn een systematische follow-up en beoordeling van het 
overheidsbeleid absoluut noodzakelijk om na te gaan hoe efficiënt dat beleid is ten opzichte 
van de bepaalde doelstellingen en in termen van besparingen op de ingezette 
begrotingsmiddelen. Die evaluatiecultuur is in ons land nog onvoldoende aanwezig. Ze moet 
berusten op een wetenschappelijke aanpak die zorgt voor de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid ervan. De Raad is bereid die procedures in te stellen, en eventueel de 
academische wereld erbij te betrekken, aangezien de laatstgenoemde in elk van onze 
gemeenschappen de desbetreffende expertise heeft ontwikkeld.  

27. … EN DE LOOPBANEN VERLENGEN 

28. Het onderzoek naar de loopbaanverlenging mag niet beperkt blijven tot het einde van de 
loopbaan, het moet ook het begin ervan en de periode tussenin behelzen. Beleidsmatig dienen 
onderwijs en opleiding te worden verbeterd en moet worden ingezet op een snelle inschakeling 
op de arbeidsmarkt, moet een vlotte terugkeer naar werk mogelijk worden gemaakt voor wie 
zijn baan verliest of voor wie zijn loopbaan heeft moeten onderbreken en dienen, ten slotte, de 
voorwaarden te worden gecreëerd om aan het werk te blijven voor wie dat kan, ongeacht de 
leeftijd. 

29. In België nemen de 20-24-jarigen veel minder deel aan de arbeidsmarkt dan in Nederland. Het 
verschil  in  werkgelegenheidsgraad  is  groot:  39  %  tegen  62  %  in  2016.  Dat  komt  doordat  steeds  
meer jongeren hoger onderwijs volgen, terwijl in België slechts een zeer kleine groep studies met 
werk combineert (7 % tegen 58 % in Nederland). De situatie verandert echter vanwege, met 
name, de versoepeling van de regelgeving inzake studentenwerk. Meer specifiek stimuleert het 
tellen van studentenarbeid in uren en niet meer in dagen een meer regelmatige activiteit 
gedurende het gehele haar, wat het mogelijk maakt de behoeften van de werkgevers en de 
beschikbaarheid van de studenten beter op elkaar af te stemmen. 

30. Voor de middelste leeftijdsgroep, de 25-54-jarigen, ligt het aandeel van de actieven in België dicht 
bij dat van de best presterende landen uit de referentiegroep, namelijk 85 % (tegen 91 % in 
Zweden). Voor de 55-64-jarigen is dat aandeel evenwel fors kleiner: nog slechts 48 %, tegen 80 % 
in Zweden. Dat heeft ook te maken met het beleid van de jaren zeventig en tachtig toen 
vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt werden aangemoedigd om de massale werkloosheid 
te bestrijden in een context van feminisering van de arbeidsmarkt. Zweden heeft lang voor België 
immers de nodige maatregelen genomen om de uittredingsmogelijkheden af te bouwen en heeft 
sinds de jaren 90 de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken. Er kan dus in de komende jaren ook 
in België een verbetering van de situatie worden verwacht. De sinds 2000 opgetekende stijging 
van de werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers met bijna 20 procentpunt is opmerkelijk. Ze is 
duidelijk het gevolg van de vergroting van het aandeel van de hooggekwalificeerden en van de 
vervrouwelijking van de werkgelegenheid voor die leeftijdsgroep, alsook van de geleidelijke 
afschaffing van alle mogelijkheden tot vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt waartoe de 
opeenvolgende regeringen sinds meer dan tien jaar hebben besloten. 

31. De beleidsmakers staan nu voor de uitdaging de omstandigheden te scheppen om mensen die al 
een baan hebben langer aan het werk te houden. Daartoe moet een kader worden gecreëerd dat 
gunstig is om de inzetbaarheid van die werknemers te vrijwaren. Dat is precies het thema van dit 
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verslag en was één van de doelstellingen van de wet ‘werkbaar en wendbaar werk’ die ervoor 
moet zorgen dat al die maatregelen snel ten uitvoer worden gelegd, zij het dat de efficiëntie 
ervan ook afhankelijk is van het engagement van de sociale partners.  

32. OPLEIDING IS DE BELANGRIJKSTE HEFBOOM OM DE PARTICIPATIE TE VERHOGEN 

33. Op het niveau van de basisopleiding …. 

34. Het scholingsniveau van de bevolking neemt constant toe: het aandeel van de laaggeschoolden 
(met een diploma van ten hoogste lager secundair onderwijs) in de bevolking van 25 tot 64 jaar is 
sinds 2000 gekrompen van 42 tot 25 %, terwijl dat van de afgestudeerden van het hoger 
onderwijs toegenomen is van 27 tot 38 %. Dat is een aanzienlijke stijging, maar het duidelijke 
voordeel waarover we ten opzichte van de andere landen beschikten, wordt kleiner. Die 
inhaalbeweging kan Belgiës concurrentiepositie aantasten. De ontwikkeling naar een 
kennismaatschappij blijft immers niet zonder gevolgen voor de arbeidsmarkt. Terwijl de vraag 
naar functies voor hooggeschoolden in nettotermen voortdurend aantrekt, stagneert de vraag 
naar middengeschoolden en kampt de werkgelegenheid van laaggeschoolde arbeidskrachten nog 
vaak met een kostenprobleem, ondanks de omvangrijke middelen die worden ingezet om de 
arbeidslasten te verlagen.  

35. De gemeenschappen, die bevoegd zijn voor onderwijs, hebben ingrijpende hervormingen ten 
uitvoer gelegd om hun onderwijssystemen efficiënter en billijker te maken. De effecten daarvan 
zullen pas over verscheidene jaren echt kunnen worden beoordeeld, namelijk wanneer de eerste 
generaties van leerlingen uit de hervormde systemen de schoolbanken zullen verlaten. Op korte 
termijn moet worden ingezet op remediëringsmaatregelen en op het begeleiden van leerlingen 
in moeilijkheden teneinde ze in staat te stellen de nodige kennis te verwerven om te worden 
ingeschakeld in de maatschappij en in het beroepsleven. Hoewel steeds minder jongeren de 
school verlaten zonder diploma of een gelijkwaardig getuigschrift van het secundair onderwijs, ligt 
hun aantal nog steeds duidelijk te hoog, vooral in Wallonië en Brussel, waar het respectievelijk 
10,3 en 14,8 % beloopt, tegen 6,8 % in Vlaanderen.  

36. Het stelsel van alternerend leren wordt nog onvoldoende toegepast, behalve in de Duitstalige 
Gemeenschap. De Raad verzoekt de gemeenschappen er, op basis van een strakke timing, voor 
te zorgen dat alternerend leren zo snel mogelijk kan worden ingevoerd als een volledige 
opleiding in het secundair onderwijs. Hij pleit eveneens ervoor die onderwijsvorm uit te breiden 
tot het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Er is immers geen reden om de formule 
van alternerend leren te beperken tot jongeren en manuele beroepen. Er is bereidheid om in het 
schooltraject meer belang te hechten aan praktische ervaring op de werkvloer, ongeacht de 
richting en het onderwijsniveau. Die stages bieden de jongeren op zijn minst de kans kennis te 
maken met de arbeidsmarkt; voor sommigen betekenen ze een eerste beroepservaring. Die 
aanpak zal enkel reële kansen opleveren als hij kan bogen op de medewerking van de 
ondernemingen welke op die wijze arbeidskrachten kunnen opleiden en afstemmen op hun 
behoeften. 

37. De studenten moeten overigens systematisch worden geïnformeerd over de reële 
carrièremogelijkheden die worden geboden door de studies die ze overwegen aan te vatten. 
Zoals in Duitsland, moeten de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, in overleg met de 
scholen, informatiesessies organiseren over de arbeidsmarktvoorwaarden en over de diensten 
waar jongeren gebruik van kunnen maken om op de arbeidsmarkt te worden ingeschakeld. Ook 
de werkgeversorganisaties hebben een rol te spelen in het informeren van studenten en ouders 
over de knelpuntberoepen of om een samenwerking op te zetten met de scholen, inclusief het 
hoger secundair, en de universiteiten. De sectoren kunnen een reflectie over de redenen 
waarom sommige beroepen systematisch tot de knelpuntfuncties behoren, niet langer uit de 
weg gaan. 
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38. Het schooltraject mag echter niet te sterk worden geïnstrumentaliseerd. Opleiding moet niet 
alleen de specifieke kennis voor een bepaald beroep verstrekken; ze moet ook vaardigheden 
bijbrengen die onontbeerlijk zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dankzij een 
positieve leeromgeving op school zouden volwassenen later ook meer belangstelling kunnen 
tonen voor opleiding. 

39. en van de permanente opleiding, … 

40. Opleiding is een van de sleutelfactoren voor een succesvolle arbeidsmarkt. Opleiding mag niet 
beperkt blijven tot de eerste levensfase, ze moet integendeel een ononderbroken proces zijn. 
Levenslang leren is van essentieel belang in een kennismaatschappij. Het is de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van  werknemers,  werkgevers en overheid. In dat 
verband moet het concept ‘permanente opleiding’ zelf evolueren. Het moet rekening houden met 
de vooruitzichten op middellange termijn, niet enkel met de behoeften op korte termijn, en het 
moet gericht zijn op het verwerven van generieke vaardigheden (creativiteit, leren leren) die de 
betrokkenen in staat zullen stellen zich aan de technologische ontwikkelingen aan te passen. 

41. Van alle doelgroepen geldt dat in het bijzonder voor 55-plussers. Vroeger leken hun 
loopbaanvooruitzichten te kort – gelet op de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te 
gaan - om een investering in hun permanente opleiding te zien renderen. Doorgaans waren ze zelf 
ook geen vragende partij. Die tijd is voorbij.  

42. Voor  de  werknemers  uit  de  private  sector  heeft  de  wet  ’werkbaar  en  wendbaar  werk’  een  
minimum van gemiddeld vijf opleidingsdagen ingevoerd. Daarbij is rekening gehouden met het 
feit dat de opleidingsbehoeften kunnen verschillen naar gelang van de activiteiten en de 
werknemers. Niettemin moet er worden op toegezien dat ook de laagstgeschoolde werknemers, 
de werknemers van kmo’s en de 50-plussers meer gaan deelnemen aan opleidingen. Er zijn 
algemeen erkende indicatoren nodig om een nauwkeurige balans op te maken van de 
deelname aan opleidingen. Op basis van die indicatoren moeten de eigenschappen van de 
cursisten en de financieringsbronnen kunnen worden aangetoond. Enkel op die manier kan een 
beleid - en de prioriteiten ervan - worden uitgetekend en kan de impact ervan worden gemeten. 
Vanwege de uiteenlopende situaties zijn verschillende doelstellingen onvermijdelijk. Die aandacht 
ligt in de lijn van de nieuwe strategie voor de vaardigheden in Europa, die terecht de klemtoon 
legt op volwassenen met een laag niveau inzake kennis en vaardigheden en een 
versterkingstraject voorstelt waarvan de resultaten verwacht worden op individueel gebied, maar 
ook voor de economie als geheel. 

43. In 2016 heeft de Expertengroep ‘Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’6 een verslag  over  
de opleidingsinspanningen van de ondernemingen voorgelegd. Dat verslag bevatte, naast een 
analyse van de situatie, voorstellen om een kader te scheppen dat bevorderlijk zou zijn voor de 
ontwikkeling en de veralgemening van de toegang tot permanente opleiding. Een van de 
mogelijkheden is het opzetten van een individuele opleidingsrekening om de toegang tot 
permanente opleiding te waarborgen. Die opleidingsrekening zou kunnen worden opgenomen 
in de loopbaanrekening. Voor de Raad zou die loopbaanrekening idealiter uitgroeien tot een 
instrument inzake proactief loopbaanmanagement door de integratie van de 
beroepsvaardigheden, een opleidingspaspoort, een portfolio van de vaardigheden en talenten, 
een individuele opleidingsrekening en een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

44. Het gedrag inzake permanente opleiding moet bijgevolg veranderen, ook op individueel vlak. 
Onderzoek toont immers aan dat een aanzienlijk deel van de werkenden het belang van 
vorming niet inziet. Om de werknemers daarbij te helpen, zouden ze moeten kunnen 
                                                             
6  http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden  
 /rapport_du_groupe_d_experts_competitivite_et_emploi_.jsp. 

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden
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beschikken over een competentie- en talentenbalans in combinatie met een persoonlijk 
ontwikkelingstraject. Daarin zou de balans worden opgemaakt van hun sterke en zwakke 
punten en zouden hun mogelijkheden inzake beroepsontwikkeling worden voorgesteld, gelet 
op hun ambities en arbeidsmarktvoorwaarden en -vooruitzichten. Op basis van die balans zou 
een opleidingstraject kunnen worden uitgestippeld dat noodzakelijk is om hun doelstelling te 
bereiken. In de strijd tegen de knelpuntberoepen zou een dergelijk programma kunnen leiden 
tot omscholingen dankzij aangepaste opleidingen die in overleg met de sectorspecifieke 
opleidingsfondsen worden opgezet. De laatstgenoemde zouden ook kunnen deelnemen aan de 
financiering van een privaat opleidingsaanbod. Zowel individuen, ondernemingen, sectoren als 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling kunnen hierbij een rol spelen.  

45. Om de beroepsmobiliteit te vergemakkelijken, moeten de werknemers hun vaardigheden kunnen 
aantonen, zodat ze ook erkend zouden worden door derden. Een uitgestippeld beleid met 
betrekking tot de erkenning en eventueel validering van competenties (EVC) kan hiertoe 
bijdragen. Op dit ogenblik zijn de valideringsperiodes traag vanwege, onder meer, de moeilijkheid 
die sommigen ondervinden om de vereiste informatie te verzamelen. Dat geldt in het bijzonder 
voor de buitenlandse staatsburgers. De Raad heeft met belangstelling kennis genomen van het in 
het kader van de herstructureringsoperaties in de banksector genomen initiatief tot erkenning 
van de competenties door de werkgever, die daarbij blijk moet geven van geloofwaardigheid. Het 
valt te overwegen om die ervaring uit te breiden en een globaal EVC-beleid te voeren. Het 
succes ervan zal afhankelijk zijn van het vertrouwen dat de potentiële werkgevers in dat soort 
van erkenning hebben. Het invoeren van een opleidingspaspoort met daarin alle informatie 
over de erkende opleidingen die de werknemer heeft gevolgd (diploma, getuigschrift, attest van 
de gevolgde opleidingen of verworven competenties) en een lijst van zijn talenten zou een 
uitstekend instrument zijn inzake loopbaanmanagement. Het is geïnspireerd door de Europass 
die vijf documenten omvat aan de hand waarvan iemand duidelijk overal in Europa zijn 
vaardigheden en kwalificaties kan voorleggen: het betreft een cv en een talenpaspoort dat door 
het individu zelf wordt ingevuld, alsook drie andere documenten afgeleverd door de bevoegde 
autoriteiten (de Europass mobiliteit, de beschrijvende aanvulling van het certificaat en de 
aanvulling bij het diploma). 

46. ook van de werkzoekenden 

47. In dat kader moeten de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling er niet alleen voor zorgen 
dat de werkzoekenden zo snel mogelijk naar de vacatures worden geleid, maar ook dat ze over 
de generieke vaardigheden beschikken die ervoor zorgen dat ze hun loopbaan duurzaam 
kunnen uitbouwen. Snelle bemiddeling moet worden gekoppeld aan versterking van de 
persoonlijke loopbaancompetenties. Die aanpak kan worden ondersteund door persoonlijke 
ontwikkelingsplannen en loopbaanportfolio’s.  

48. De werkzoekenden hebben reeds in hoge mate toegang tot opleiding bij de overheidsdiensten 
voor arbeidsbemiddeling. Er kan worden nagedacht over een systematische koppeling van 
diverse soorten uitkeringen (werkloosheid, leefloon, invaliditeit, enz.) aan opleiding of 
onderwijs als volwaardige modules van herinschakelingstrajecten. Dat is in noordse landen en 
in Nederland reeds in hoge mate van toepassing.   

49. Het voorbeeld van Nederland is ook opvallend wat betreft het belang van het door de private 
sector opgezet dienstenaanbod inzake opleiding. 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

19. 

50. EEN BETER AANPASBARE ARBEIDSMARKT 

51. Het begrip werkzekerheid is de afgelopen jaren geëvolueerd tegen de achtergrond van de nieuwe 
werkingsvoorwaarden van de economie. Levenslang werken voor dezelfde werkgever is niet 
langer de norm: veranderen van werkgever, beroep of beroepsstatuut is vandaag de dag 
vanzelfsprekend. Werkzekerheid wordt thans gedefinieerd als de mogelijkheid van een 
werknemer om beroepsactief te blijven door zijn loopbaan bij te sturen als hij dat wenst of als 
hij daartoe verplicht wordt. Die mogelijkheid is van cruciaal belang aangezien de kansen op 
transitie tussen banen steeds groter worden. Werkenden moeten zelf de stap zetten naar meer 
autonomie en hun loopbaan in eigen handen nemen, maar bij het maken van keuzes en bij de 
concrete invulling daarvan moeten ze ook kunnen rekenen op begeleiding door de publieke en 
private opleidings-, bemiddelings- en loopbaanbegeleidingsorganisaties.  

52. Anders dan in de noordse landen is de Belgische wetgeving inzake collectief ontslag vrij strikt. 
Dat heeft vooral te maken met de duur van de procedure, die overigens het onderwerp is van een 
voorstel tot hervorming. Er wordt beoogd de procedure te bespoedigen teneinde de 
werknemers sneller opnieuw te kunnen inschakelen. De informatie- en raadplegingsprocedure 
duurde in 2016 gemiddeld 86 dagen. Twee procedures duurden niettemin respectievelijk 635 en 
763 dagen. Dat zou maximum een jaar moeten worden. Het komt erop aan de terugkeer naar 
werk te stimuleren door, onder meer, outplacementdiensten aan te bieden en een beroep te 
doen op reconversie- en tewerkstellingscellen.  

53. In de ontslagprocedures moet het activeringsprincipe voorrang krijgen op de passieve 
uitbetaling van uitkeringen. De Raad betreurt trouwens het tegenovergestelde signaal dat 
recentelijk is gegeven door grote ondernemingen die prioritair een gedeelte van hun oudste 
personeelsleden aan de kant hebben geschoven en daarbij zelfs zo ver gaan dat ze de kosten voor 
hun uittreding uit het beroepsleven op zich nemen. De Raad herhaalt zijn pleidooi voor een 
verlenging  van  de  loopbanen  en  voor  meer  diversiteit  op  de  werkvloer,  temeer  daar  tal  van  
voorbeelden aantonen dat, met de steun van de werkgevers, de 
werknemersvertegenwoordigers en de overheid, heel wat ontslagen werknemers, zelfs oudere, 
opnieuw een baan vinden. Bij een herstructurering hebben de werknemers die een 
outplacementprocedure genieten, doorgaans een goede kans om opnieuw werk te vinden. Het 
is in de lijn van die logica dat de wetgever de sociale partners heeft gevraagd om tegen eind 2018 
overeenstemming te bereiken over een formule die het mogelijk zou maken de 
ontslagvergoedingen, ook buiten de collectieve ontslagprocedures, deels aan te wenden om een 
activeringsprogramma ten voordele van de werknemer te financieren. Het is eveneens wenselijk 
dat ontslagen werknemers direct ingeschreven worden als werkzoekenden zodat ze onverwijld 
ook de begeleiding van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling kunnen genieten. Zo snel 
mogelijk opnieuw werk vinden is bevorderlijk voor hun inkomensvooruitzichten, voor hun –
 fysieke en mentale – gezondheid, maar ook voor hun pensioenrechten en voor de financiële 
houdbaarheid van de sociale zekerheid. 

54. Uit de verdeling van de overheidsuitgaven voor het arbeidsmarktbeleid blijkt dat de noordse 
landen een andere aanpak hanteren. Ze geven immers de voorkeur aan een beleid dat gericht is 
op herinschakeling op de arbeidsmarkt. In België wordt een niet te verwaarlozen gedeelte van die 
uitgaven, ook al is het de afgelopen jaren duidelijk afgenomen, nog steeds besteed aan 
werkloosheidsuitkeringen en aan de financiering van vervroegde-uittredingsregelingen (70 % in 
2015, tegen 31 % in Zweden). Ons beleid was tot dusver vooral afgestemd op werkzekerheid, 
veeleer dan op de transitie naar werk. Dat kan een probleem zijn, want wie toch zijn job verliest 
(gemiddeld 0,8 % van de werknemers per jaar), heeft minder kans om opnieuw werk te vinden. 
De indienstnemingsgraad is in de noordse landen de facto veel hoger. In Denemarken ligt hij twee 
keer hoger dan in België (21 % tegen 11 %); voor de 55-64-jarigen is dat zelfs vier keer hoger (8 % 
tegen 2 %). België gaat steeds meer die weg op. Door de beperking van de mogelijkheden tot het 
verkrijgen van een vrijstelling, trekken steeds meer categorieën werkzoekenden momenteel 
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profijt van het activeringsbeleid. Dat is een zeer belangrijke ontwikkeling. Heel wat 
wetenschappelijk onderzoek heeft immers de efficiëntie van het activeringsbeleid, met name 
een persoonlijke begeleiding van minder gekwalificeerde werkzoekenden, aangetoond.  

55. 55-PLUSSERS AAN HET WERK HOUDEN 

56. Hoewel de Belgische 50-plussers, samen met de Fransen, verklaren dat hun 
verantwoordelijkheden overeenstemmen met hun competenties, dat hun werktempo 
bevredigend is en dat ze over voldoende autonomie beschikken, behoren ze tot de werknemers 
die het vaakst aangeven dat ze na de leeftijd van 60 niet langer in staat zijn dezelfde baan uit te 
oefenen. In feite zijn dat precies de landen waar de effectieve pensioenleeftijd het laagst is en in 
de buurt ligt van 60 jaar. In de landen die de pensioenleeftijd reeds lang geleden hebben 
opgetrokken, stelt men vast dat de mensen langer willen werken. Dat bewijst het belang van 
een proactieve aanpak om de mentaliteit te doen veranderen en om elkeen te 
responsabiliseren bij de loopbaankeuze. 

57. De mogelijkheden om vervroegd uit het beroepsleven te stappen (oudere werklozen, 
bruggepensioneerden), zullen tegen 2020 geleidelijk worden opgeheven. Mede daardoor is de 
werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers reeds gestegen en is de effectieve gemiddelde 
pensioenleeftijd al opgetrokken. De Raad pleit ervoor door te gaan met dat beleid en een einde 
te maken aan iedere mogelijkheid om vóór de wettelijke pensioenleeftijd de arbeidsmarkt te 
verlaten. Dat belet niet dat ontslagen werknemers van hun vroegere werkgever een 
bedrijfstoeslag kunnen blijven ontvangen, op voorwaarde dat ze actief blijven op de arbeidsmarkt. 

58. Het moet mogelijk blijven vlot over te stappen van werk naar pensioen, maar dat moet tot 
uiting komen in het pensioenbedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt. 
Responsabilisering impliceert ook dat werknemers die langer actief blijven en meer 
pensioenrechten opbouwen, een hoger pensioen zullen ontvangen. Door dat principe van 
actuariële neutraliteit van de keuzen kunnen mogelijkheden van deeltijds pensioen worden 
overwogen, zulks ter vervanging van het tijdskrediet voor ouderen dat het beoogde doel om 
mensen aan het werk te houden, heeft gemist. De Raad onderschrijft de conclusies van de 
Commissie Pensioenhervorming voor een puntensysteem voor de pensioenen waardoor 
langere loopbanen worden aangemoedigd. Gelet  op  de  complexe  aard  van  de  materie,  moet  
zeker een bijzondere inspanning worden geleverd om ervoor te zorgen dat het stelsel voor de 
burgers begrijpelijker wordt. De autoriteiten moeten hoe dan ook onverwijld het 
puntensysteem invoeren om de houdbaarheid van ons pensioenstelsel op langere termijn te 
waarborgen.  

59. In sommige landen is de wettelijke pensioenleeftijd trouwens reeds bepaald op 67 jaar, wat de 
arbeidsmarktparticipatie van de 60-plussers onvermijdelijk beïnvloedt. De Raad vraagt zich af of 
het in België tegen 2030 geplande optrekken van de pensioenleeftijd van 65 tot 67 jaar 
eventueel kan worden vervroegd en of die leeftijd vervolgens gekoppeld kan worden aan het 
verloop van de levensverwachting, zoals aangeraden door de Commissie Pensioenhervorming. 
De Raad wenst te beklemtonen dat personen die langer actief blijven, doorgaans gezonder 
blijven dan die welke voortijdig de arbeidsmarkt verlaten. Dat gegeven moet ruimer onder de 
aandacht worden gebracht.  

60. De Raad heeft ook vastgesteld dat het bedrag van het wettelijk pensioen in de noordse landen 
relatief klein is. De zogeheten ‘tweedepijlerpensioenen', die mede gefinancierd worden door de 
werkgevers, spelen er een veel belangrijker rol dan in ons land. Die gekapitaliseerde 
pensioenfondsen zijn een grotere prikkel om aan het werk te blijven dan het wettelijk 
pensioenstelsel, dat als een algemene maar minimale basis wordt beschouwd. De actuariële 
neutraliteit is veel directer in de gekapitaliseerde pensioenstelsels. Aangezien veel van die 
plannen van het type ‘defined contributions’ zijn, zal een kortere beroepsloopbaan zich vertalen 
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in minder en een langere beroepsloopbaan in meer pensioenrechten. De Raad pleit ervoor dat 
alle werknemers op termijn een aanvullend tweedepijlerpensioen zouden genieten, in de geest 
van de wet van 2003 betreffende de aanvullende pensioenen. 

61. Loonontwikkeling gedurende de loopbaan 

62. 55-plussers aan het werk houden of opnieuw aan het werk krijgen, kan voor sommigen onder hen 
moeilijker verlopen door het loonniveau waarop ze aanspraak kunnen maken. Vooral in België 
stijgen de lonen met de anciënniteit, in het bijzonder bij de bedienden. Het loonverschil in 
vergelijking met de nieuwkomers bedraagt 30 % voor degenen met een anciënniteit tussen 10 en 
19 jaar.  

63. Voor zover beroepservaring het mogelijk maakt extra nuttige competenties voor de uitoefening 
van de functie te verwerven, moet ze worden vergoed. Anciënniteit wordt vaak gebruikt als een 
proxy, maar is een zeer onvolmaakt criterium. Het verloop van het loon moet immers 
gerelateerd blijven aan dat van de productiviteit van de werknemers. Een reflectie over het 
opstellen van prestatie-indicatoren verdient aanbeveling.  Aangezien het  een gevoelige  materie  
betreft, moeten ze door alle partijen worden aanvaard, wat dus paritair overleg zou vergen. 
Sommige grote ondernemingen, bijvoorbeeld in de bankwereld, hebben soortgelijke regelingen 
opgezet, maar ze blijven minder frequent dan in andere landen. 

64. Het herbekijken van de anciënniteitsgebonden voorwaarden voor loonsverhogingen impliceert 
niet noodzakelijkerwijs dat de loonstijging over de gehele loopbaan vermindert, maar wel dat de 
verdeling ervan beter wordt afgestemd op het verloop van de productiviteit van de werknemer, 
teneinde zijn inzetbaarheid te vrijwaren. Ceteris paribus kunnen loonsverhogingen immers het 
arbeidsaanbod bevorderen en de arbeidsvraag van de ondernemingen afremmen. 

65. Vanwege de grote verscheidenheid aan functies en de specifieke kenmerken van de 
bedrijfstakken, is een uniforme norm inzake loongroei niet relevant. De Raad pleit ervoor een 
bovengrens vast te stellen voor het aantal jaren gedurende welke een automatische 
loonsverhoging voor een bepaalde functie kan worden toegekend. Een loonherziening blijft 
mogelijk, maar de overgang naar een hogere loonschaal vereist een formele beslissing die 
gebaseerd is op de beoordeling van het verloop van de vaardigheden van een medewerker.  

66. Zoals hierboven reeds vermeld, draagt die aan een kwalificerend opleidingsbeleid gekoppelde 
aanpak bij aan een aanbod van kwaliteitsvolle arbeidskrachten die worden bezoldigd volgens hun 
vaardigheden en hun productiviteit. Hij zorgt er tevens voor dat de ondernemingen hun 
loonkosten beter beheersen. 

67. INVALIDITEIT EN ZWARE BEROEPEN 

68. De werkomgeving speelt een rol in de kwaliteit van het werk. Verscheidene risicofactoren kunnen 
het uitoefenen van een beroep gedurende de gehele loopbaan bemoeilijken. Volgens Eurofound 
is de werkomgeving in België fysiek niet minder veilig dan in de referentielanden en zijn oudere 
werknemers in België niet meer blootgesteld dan de andere leeftijdscategorieën, veeleer het 
tegenovergestelde. 

69. De problematiek in verband met de zware beroepen moet in de eerste plaats worden bekeken 
uit preventief oogpunt. Dat moet leiden tot een herziening van de arbeidsvoorwaarden van die 
functies die, indien mogelijk, moeten worden aangepast (de vorderingen inzake robotica 
kunnen innoverende oplossingen aanreiken) en tot een aanpassing van de arbeidsorganisatie 
teneinde de eraan verbonden risico’s te verkleinen en de periode tijdens welke deze functies 
worden uitgeoefend, te verkorten. Tijdig van job veranderen kan ook een mogelijkheid zijn. 
Deze problematiek kan ook worden geïntegreerd in het gewoon pensioenstelsel. Er kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan het toestaan van kortere loopbanen voor mensen die dat soort 
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van beroep hebben uitgeoefend maar, vanwege de complexiteit van het probleem, lijkt dat niet 
de meest passende oplossing te zijn. 

70. De werkomgeving verklaart evenmin de toename van het aantal invaliden in België, vooral in de 
categorie ouder dan 50 jaar. 

71. Invaliditeit mag nochtans geenszins worden beschouwd als een middel om de arbeidsmarkt te 
verlaten om andere redenen dan gezondheidsproblemen. De instroom in het stelsel moet 
rigoureus worden gecontroleerd. De invoering van een “gate-keeper”- protocol, zoals reeds lang 
bestaat in Nederland, dat de acties bepaalt die de werkgever en de werknemer moeten 
ondernemen (in samenwerking met de arbeidsgeneesheer, de ziekenfondsen en het RIZIV), 
moet een snellere herintegratie op de werkpost toelaten en de instroom in de invaliditeit  
vermijden. De parameters van het stelsel (vervangingsratio, uitkeringsduur) moeten eventueel 
ook worden herbekeken, rekening houdend met die welke in andere regelingen gelden: het is 
zaak 'invaliditeitsvallen' te voorkomen. De recent door de regering aangenomen maatregelen 
liggen in de lijn van de door de Raad geformuleerde aanbevelingen. In zijn Verslag 2014 pleitte de 
Raad voor het vermeerderen van de prikkels tot werkhervatting, indien zulks medisch mogelijk 
is. De Raad stelt ook met voldoening vast dat de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling met 
succes een passende begeleiding hebben opgezet om chronisch zieken of invaliden te helpen bij 
hun herinschakeling op de arbeidsmarkt.  

72. Invaliden moeten de kans krijgen een beroepsactiviteit vlot, in aangepaste omstandigheden en 
op geleidelijke wijze aan te vatten of te hervatten. Het nut van een regeling zoals deeltijdwerk 
om medische redenen (gecombineerd met een uitkering) moet worden geëvalueerd. Die 
maatregelen mogen evenwel geen buitensporige lasten voor de werkgevers met zich brengen. 

73. ZONDER EXTRA MAATREGELEN ZAL DE DOELSTELLING INZAKE WERKGELEGENHEID TEGEN 2020 
NIET WORDEN BEREIKT 

74. De werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen, die 67,7 % bedraagt, blijft ver verwijderd van de 
doelstelling voor 2020, namelijk 73,2 %. Volgens het Federaal Planbureau zal hij tegen dan niet 
boven 70 % uitkomen. Dat is grotendeels toe te schrijven aan de als gevolg van de Grote Recessie 
verloren gegane jaren. Van 2011 tot 2015 stagneerde de werkgelegenheidsgraad op 67,2 %, 
aangezien de werkgelegenheid niet sneller steeg dan de bevolking op arbeidsleeftijd. Op 
gewestelijk niveau geeft Vlaanderen een hogere werkgelegenheidsgraad te zien dan de beide 
andere  gewesten  (72  %  in  2016,  tegen  62,6  %  in  Wallonië  en  59,8  %  in  Brussel).  Er  zij  echter  
opgemerkt dat het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een forse groei hebben 
laten optekenen, aangezien ze hun werkgelegenheidsgraad met meer dan 1 procentpunt hebben 
kunnen verhogen ten opzichte van 2015. 

75. België heeft opmerkelijke vooruitgang geboekt inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen en 
neemt een goede positie in wat betreft inkomensgelijkheid. Het land blijft echter moeilijkheden 
ondervinden om sommige bevolkingsgroepen, zoals 55-plussers en, in het bijzonder, 
laaggeschoolden en niet-Europese staatsburgers, net als de vrouwen, toegang tot werk te geven. 
De situatie is evenwel niet onoverkomelijk. Aan het begin van het decennium waren vrouwen en 
55-plussers sterk ondervertegenwoordigd. De stijging van het scholingsniveau van vrouwen en de 
maatregelen die werden genomen om de vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt te 
beperken, hebben de situatie mede verbeterd. Er zijn nog steeds verschillen, maar er is een 
dynamiek op gang gekomen die maakt dat er een inhaalbeweging heeft plaatsgevonden.  

76. Het is dus zaak door te gaan met de beleidsmaatregelen die reeds zijn genomen en nieuwe 
initiatieven te durven nemen, zoals die welke de Raad in dit verslag en in vorige studies heeft 
voorgesteld, om te voorzien in de behoeften van de nog achterblijvende groepen en van onze 
samenleving in het algemeen. Dat is des te meer aangewezen, aangezien degenen die langer 
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actief blijven over het algemeen gezonder blijven dan degenen die voortijdig de arbeidsmarkt 
verlaten. 

77. De Raad beklemtoont in het bijzonder de hieronder volgende aanbevelingen: 

 het drastisch verminderen van het aantal jongeren onder 25 jaar die het onderwijssysteem 
verlaten hebben, die geen werk hebben noch opleiding volgen, door alles in het werk te 
stellen om de jongerengarantie concreet te verwezenlijken, het alternerend leren en stages 
in ondernemingen op alle onderwijsniveaus te doen toenemen; 

 de noodzakelijke mechanismen voor permanente opleiding opzetten om de inzetbaarheid 
van werknemers, in het bijzonder van de laaggekwalificeerden, tijdens hun gehele 
loopbaan te verzekeren, door een inventaris van de beroepservaring, een 
opleidingspaspoort, een competentie- en talentenbalans, een individuele 
opleidingsrekening en een persoonlijk ontwikkelingsplan te integreren in de 
loopbaanrekening; 

 de procedures voor collectief ontslag herzien, zodat activeringen en outplacement, die hun 
doeltreffendheid al ruimschoots hebben aangetoond, sneller in werking kunnen worden 
gesteld; 

 een preventief optreden in de hand werken om de risico's gelinkt aan zware beroepen te 
beperken en wanneer zulks mogelijk is, de herinschakeling van invaliden op de 
arbeidsmarkt te regelen; 

 de effectieve pensioenleeftijd optrekken door onverwijld de pensioenhervorming op basis 
van  een  puntensysteem  toe  te  passen,  niet  tot  2030  te  wachten  om  de  wettelijke  
pensioenleeftijd te verhogen tot 67 jaar en het stelsel van het aanvullend pensioen, de 
zogeheten tweedepensioenpijler, te veralgemenen. 
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1. SITUATIE OP DE BELGISCHE ARBEIDSMARKT EN VOORUITZICHTEN OP KORTE EN 
MIDDELLANGE TERMIJN 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in België 
en, wanneer zulks gezien de gegevens mogelijk is, in de drie gewesten. Elke ontwikkeling zal 
worden vergeleken met het referentiejaar 2005. Er werd voor dat jaar gekozen om ervoor te 
zorgen dat de termijn voldoende lang is en tevens te vermijden dat de gegevens vertekend 
worden door de financiële en economische crisis van 2008 en de overheidsschuldencrisis van 
2013. De beschikbare gegevens bieden ons niet altijd de nodige afstand. In dat geval wordt 
teruggegaan tot het eerste beschikbare jaar. Teneinde België internationaal te plaatsen, wordt 
ons land in de analyse vergeleken met de drie voornaamste buurlanden (Frankrijk, Duitsland, 
Nederland) en de noordse landen (Denemarken, Finland, Zweden). De hierna volgende 
onderwerpen zullen in de eerstvolgende paragrafen aan de orde komen: het demografisch 
verloop en de arbeidsmarktparticipatie, de economische activiteit en de werkgelegenheid, 
oprichtingen en faillissementen van ondernemingen, het verloop van de loonkosten, de 
werkloosheid en, ten slotte, de spanningen die zich aftekenen op de arbeidsmarkt.  

1.1. Demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktparticipatie 

Volgens de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau (FPB), zou de totale 
Belgische  bevolking  toenemen  van  11,3  miljoen  in  2016  tot  12,4  miljoen  in  2040,  dat  is  een  
stijging met gemiddeld 47 000 personen per jaar. Met een positief nettomigratiesaldo van 
ongeveer 30 000 tot 40 000 personen per jaar, vertegenwoordigt de immigratie de belangrijkste 
factor voor de toename van de bevolking over de gehele projectieperiode. Het natuurlijk saldo, 
gedefinieerd als het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen, sorteert dan 
weer maar een beperkt effect. Dat verschijnsel kan worden verklaard door de daling van de 
vruchtbaarheidsgraad, die wordt gecompenseerd door de stijging van de levensverwachting.  

 
Grafiek 1 – Herziening van de bevolkingsvooruitzichten 
(in duizenden personen, gegevens op 1 januari van het overeenkomstige jaar) 
 

 
 
Bronnen: ADS, FPB. 
 
 

Ten opzichte van de prognoses van 2016, heeft het FPB zijn raming met betrekking tot het verloop 
van de totale bevolking op korte termijn (2016 en 2017) licht herzien, aangezien het aantal sinds 
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januari 2016 opgetekende asielaanvragen sneller dan verwacht teruggekeerd is naar het 
gemiddelde niveau, namelijk zowat 1 600 per maand1.  

 
Tabel 1 – Demografisch verloop van België 
(veranderingen in duizenden personen op jaarbasis) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017r 2018r Niveau 2016 

        
Totale bevolking 57 99 59 62 63 58 11 300 

Bevolking op 
arbeidsleeftijd1 

44 55 16 21 17 8 7 305 

Beroepsbevolking2 73 43 22 33 28 29 5 291 

        
 

 
Bronnen: ADS, FPB, INR, NBB, RVA. 
1 Bevolking van 15 tot 64 jaar. 
2 15-64-jarigen die aan het werk zijn of op zoek zijn naar een baan. 
 
 

De toename van de Belgische bevolking komt maar zeer gedeeltelijk tot uiting in de bevolking op 
arbeidsleeftijd. Zo werd in 2016 een groei met 62 000 personen opgetekend, waarvan maar 
21 000 15-64-jarigen. Indien er zich geen uitzonderlijke migratiestroom aftekent, wordt voor de 
komende jaren een aanzienlijke vertraging van het additioneel aantal 15-64-jarigen verwacht. 

De wijziging van de beroepsbevolking blijft aanzienlijk met nagenoeg 33 000 bijkomende 
personen met een bezoldigde baan (loontrekkenden of zelfstandigen) of niet-werkende 
werkzoekenden. Zo is het aandeel van de inactieve werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd 
teruggelopen van 28,6 % in 2005 tot 27,6 % in 2016. 

Dat de arbeidsmarktparticipatie vrij dynamisch blijft, is deels toe te schrijven aan de activering van 
de  55-64-jarige  werknemers.  De  participatiegraad,  die  in  2005  33,3  %  bedroeg,  is  in  2016  
opgelopen tot 48,1 %. De maatregelen om alle werkenden te activeren blijven noodzakelijk om de 
effecten van de vergrijzing tegen te gaan en om te vermijden dat de eraan verbonden kosten te 
groot worden. Terwijl tien jaar geleden per 65-plusser 4 personen op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) 
stonden, is die verhouding thans 1 tegen 3,5 en zal ze 1 tegen 2,5 zijn in 2040. Door het optrekken 
van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2030, kan het verschijnsel worden verzacht, want de 
verhouding zal daarom in 2040 1 tegen 3 bedragen.  

  

                                                             
1 Een van de verklarende elementen is ongetwijfeld het tussen de Europese Unie (EU) en Turkije gesloten akkoord om 

de instroom van illegale migranten op het Griekse grondgebied te beperken. Als gevolg van de welwillende houding 
van Duitsland tegenover de opvang van vluchtelingen in dat land, richtte zich bovendien een groot aantal 
asielzoekers op Duitsland. De weerslag van de gezinshereniging voor asielzoekers die het statuut van vluchteling of 
de subsidiaire beschermingsstatus hebben verkregen, mag evenwel niet worden veronachtzaamd. Volgens de 
gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken, is het aantal aanvragen om gezinshereniging opgelopen van 18 355 in 
2015 tot 21 172 in 2016. Die toename is grotendeels toe te schrijven aan door erkende vluchtelingen verrichte 
aanvragen om gezinshereniging, want die zijn in een jaar tijd nagenoeg verdubbeld van 3 992 in 2015 tot 7 019 in 
2016.  
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Grafiek 2 –Leeftijdspiramides voor België en de drie gewesten 
(in personen) 
 

 
 
Bron: FPB. 
 
 

De vergrijzing raakt de drie gewesten niet op dezelfde wijze. Uit de analyse van de 
leeftijdspiramiden blijkt een beduidend meer uitgesproken effect in Vlaanderen en Wallonië dan 
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in Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in 2016 nog 5 15-64-jarigen opgetekend, 
tegen 1 65-plusser, dat is een nog relatief geringe afhankelijkheidsgraad van de ouderen (19,6 %). 
Het Waals Gewest laat een graad van 27,4 % optekenen en het Vlaams Gewest, ten slotte, geeft 
de hoogste graad te zien, namelijk 30,4 %.  

Die bijzondere situatie in Brussel is toe te schrijven aan de internationale immigratie. Aangezien 
die bevolking hoofdzakelijk bestaat uit personen met een leeftijd waarop de kans bestaat dat ze 
kinderen hebben, blijft het natuurlijk saldo van dat gewest gedurende de gehele projectieperiode 
positief. Afgezien van de immigratie, wordt de leeftijdsstructuur van Brussel ook beïnvloed door 
de aantrekkingskracht die de hoofdstad uitoefent op jongeren (studenten, afgestudeerde 
jongeren, …). De toename van de bevolking in het Vlaams en het Waals Gewest wordt dan weer 
rechtstreeks beïnvloed door de intergewestelijke migratie uit Brussel veeleer dan door het 
internationaal migratiesaldo. 

 
Tabel 2 - Participatiegraad naar leeftijd, geslacht, scholingsniveau en nationaliteit voor België en de drie 
gewesten 
(2016, in % van de overeenkomstige bevolking van 15 tot 64 jaar) 
 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 
     Totaal 67,6 66,5 69,9 63,9 
     Leeftijd     

15-24-jarigen 28,5 23,4 31,4 25,2 
25-54-jarigen 85,1 80,1 88,1 81,7 
55-64-jarigen 48,1 54,7 48,3 46,3 
     Geslacht     
Mannen 72,3 73,1 74,2 68,8 
Vrouwen 62,9 59,9 65,6 59,0 
     Scholingsniveau     
Laaggeschoolden 42,9 46,7 43,9 40,0 
Middengeschoolden 70,1 64,5 72,3 67,4 
Hooggeschoolden 85,8 85,1 86,6 84,4 

     Nationaliteit     
Belg 68,0 65,1 70,3 64,4 
Andere EU-burgers 71,4 76,9 72,5 64,4 
Niet-EU-burgers 54,0 55,4 55,2 50,5 

     
 

 
Bron: EC (EAK). 
 
 

De noodzaak om een zo ruim mogelijke populatie, en in het bijzonder degenen die het verst van 
de  arbeidsmarkt  verwijderd  zijn,  te  activeren,  blijkt  zowel  voor  België  als  voor  elk  van  de  drie  
gewesten. Zulks geldt met name voor jongeren, vrouwen, niet-Europese staatsburgers en 
transversaal voor laaggeschoolden personen. 

De uitsplitsing naar leeftijdscategorie toont een geringe arbeidsmarktparticipatie voor jongeren 
tussen 15 en 24 jaar,  nl.  28,5  %.  Die  participatiegraad is  in  de loop van de tijd  zelfs  afgenomen,  
met  name  als  gevolg  van  de  verlenging  van  de  studietijd,  die  tot  dusver  maar  voor  een  
minderheid gepaard gaat met werk2. In Vlaanderen neemt iets minder dan een jongere op drie 
deel aan de arbeidsmarkt, terwijl dat in Wallonië maar voor 25 % het geval is en in Brussel voor 
23  %.  Sinds  2005  wordt  in  het  Vlaams  Gewest  ook  een  minder  uitgesproken  daling  van  de  
                                                             
2 De enquêtegegevens nemen immers de jobstudenten op in de werkgelegenheidsstatistieken. Volgens de definitie 

van de enquête naar de arbeidskrachten wordt ieder persoon die tijdens de referentieweek minstens een uur 
betaalde arbeid heeft verricht, als werkende beschouwd.  
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activiteitsgraad van jongeren opgetekend dan in de twee andere gewesten. De veranderingen 
bedroegen -5,6 procentpunt in Vlaanderen, -6,3 procentpunt in Brussel en -7,4 procentpunt in 
Wallonië. Ook de 55-64-jarigen zijn minder aanwezig op de arbeidsmarkt; hun activiteitsgraad 
bedraagt 48 %. Niettemin tekent zich thans een opwaartse tendens af; in elf jaar tijd beliep de 
toename 15 procentpunt. Voor die leeftijdscategorie vertoont het Brussels Gewest met 55 % de 
hoogste graad, gevolgd door het Vlaams Gewest met 48 % en, ten slotte, het Waals Gewest met 
46 %. 

Het verschil in participatiegraad tussen mannen en vrouwen is in 2016 nog steeds belangrijk 
(9,5 procentpunt), hoewel het mettertijd afneemt (het bedroeg in 2005 14,5 procentpunt). 
Brussel vertoont het hoogste verschil (13,2 procentpunt); maar het is in Wallonië dat vrouwen het 
minst aanwezig op de arbeidsmarkt zijn; hun activiteitsgraad bedraagt er maar 59 %, tegen 60 % 
in Brussel en 66 % in Vlaanderen. Er kan wellicht worden verwacht dat de afname van het verschil 
tussen mannen en vrouwen zal aanhouden, want de participatiegraad van mannen lijkt zich te 
stabiliseren, terwijl die van vrouwen reeds meer dan tien jaar in de lift zit. 

Personen met een laag scholingsniveau blijven meer moeilijkheden ondervinden om zich op de 
arbeidsmarkt in te schakelen. Terwijl 86 % van degenen met een diploma hoger onderwijs aan de 
arbeidsmarkt deelneemt, daalt die graad scherp tot 43 % voor personen met hooguit een diploma 
van lager secundair onderwijs. 

Uit de analyse naar nationaliteit blijkt een grotere arbeidsmarktparticipatie van EU-onderdanen 
(71 %) ten opzichte van Belgen (68 %). Dat verschil is bijzonder uitgesproken in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, allicht als gevolg van de aanwezigheid van Europese en internationale 
instellingen in de hoofdstad. De positie van de niet-EU-staatsburgers is beduidend ongunstiger, 
zowel tegenover Belgen als ten opzichte van Europese staatsburgers. Dit is het geval in de drie 
gewesten van het land. 

 
Grafiek 3 – Internationale vergelijking van de participatiegraad 
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 
De beleidsmaatregelen die werden genomen om het arbeidsaanbod te vergroten, met name de 
hervorming van de werkloosheidsverzekering en van de eindeloopbaanregelingen, konden de 
opwaartse tendens van de activiteitsgraad ondersteunen. Ze waren echter niet voldoende om te 
komen tot een graad welke vergelijkbaar is met die in de drie voornaamste buurlanden en in de 
noordse landen. In 2016 ligt de in België opgetekende graad nog steeds onder het gemiddelde van 
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de Europese Unie. Ondanks betere resultaten in het Vlaams Gewest, ligt de graad in de drie 
gewesten onder wat wordt opgetekend in de referentielanden. 

1.2. Economische activiteit en werkgelegenheid 

Met gemiddeld 1,2 % op jaarbasis was de economische groei in 2016 iets minder krachtig dan de 
twee voorgaande jaren (respectievelijk 1,6 % en 1,5 % in 2014 et 2015). De terreuraanslagen in 
Parijs in het najaar van 2015, gevolgd door de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel hebben 
negatieve gevolgen gehad, met name in de toeristische sector en bij de zakenreizen, alsook in de 
horeca. De aankondiging van de brexit, alsook de uitslag van de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen hebben eveneens enige politieke onzekerheid teweeggebracht die deels 
werd omgezet in economische onzekerheid. Die diverse schokken sorteerden evenwel maar een 
kortetermijneffect. De laatste projecties van de Nationale Bank van België verwachten immers 
een opleving van de groei in 2017, nl. 1,6 %, en een aanhoudend herstel in 2018, wanneer een 
identieke bbp-groei op jaarbasis zou worden opgetekend. 

 
Grafiek 4 –Binnenlandse werkgelegenheid, arbeidsduur en productiviteit  
(bijdrage aan de bbp-groei, in procentpunt, voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens) 
 

 
 
Bronnen: INR, NBB. 
 
 

Ondanks de gematigde economische groei en de onzekerheid als gevolg van de aanslagen, de 
brexit en de verscheidene in het derde kwartaal aangekondigde collectieve ontslagen, bleef de 
arbeidsmarkt in 2016 dynamisch. Er werden in 2016 netto 59 000 banen gecreëerd, dat is meer 
dan in 2014 en 2015, toen de binnenlandse werkgelegenheid met respectievelijk 19 000 en 42 000 
eenheden toenam. Zulks blijft niettemin nog altijd minder dan wat werd opgetekend in de jaren 
vóór  de  grote  recessie  (gemiddeld  +65  000  per  jaar  van  2005  tot  2008).  De  invoering  van  de  
dienstencheques droeg in die periode ten belope van 20 % bij aan de groei van de 
werkgelegenheid. Deze graad was slechts 7% in 2016. 

De stijging van het aantal werkenden zou gedurende de gehele projectieperiode moeten 
aanhouden. Dat zal gepaard gaan met een stijging van de productiviteit per uur, ondanks de in 
2016 opgetekende daling. De gemiddelde arbeidsduur, die van het ene kwartaal tot het andere 
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zeer volatiel is, vertoont een vrij stabiele langetermijntendens, die licht negatief was ten belope 
van -0,1 %. De relatieve toename van het aandeel deeltijdwerkers oefent een neerwaartse 
invloed uit op de tendens, hoewel de gemiddelde arbeidsduur van die werknemers langer is dan 
in het verleden. Zo is het gemiddeld aantal door een deeltijdwerker per week gewerkte uren 
gestegen van 23,1  in  2005 tot  24,1  in  2016.  Op korte  termijn  kan de in  het  vierde kwartaal  van 
2016 opgetekende toename van de gemiddelde arbeidsduur worden toegeschreven aan de 
afschaffing van de uitkeringen voor tijdskrediet zonder motief. Die in januari 2015 aangekondigde 
hervorming heeft een anticipatie-effect gesorteerd bij vele werknemers die het stelsel tot 1 juli 
2015 genoten. Het tegeneffect komt thans tot uiting, want die werknemers verdwijnen geleidelijk 
uit de regeling inzake tijdskrediet zonder motief. 

 
Tabel 3 - Verwachte verloop van de werkgelegenheid, de werkloosheid en de beroepsbevolking 
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 
 

 2016 2017r 2018r 
  FPB NBB FPB NBB 
      
Beroepsbevolking 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 
Werkende bevolking 1,3 1,2 0,9 1,0 0,8 
Werkloosheidsgraad1 7,9 6,8 7,5 6,6 7,3 
      

 

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

De door het Federaal Planbureau opgestelde werkgelegenheids- en werkloosheidsprojecties 
maken gewag van een hogere werkgelegenheidsgroei dan de ramingen van de NBB. Dankzij deze 
werkgelegenheidscreatie zou de werkloosheidsgraad volgens het FPB in 2018 uitkomen op 6,6 %. 

 
Grafiek 5 –Werkgelegenheidsintensiteit van de groei 
(ratio tussen de gemiddelde groei op jaarbasis van de binnenlandse werkgelegenheid en die van het bbp) 
 

 
 
Bronnen: INR, NBB, OESO. 
 
 

De in 2016 gecreëerde nieuwe banen en de over de gehele projectieperiode verwachte 
banencreatie liggen in de lijn van een toenemende werkgelegenheidsintensiteit van de groei. De 
facto leidt dezelfde stijging van het bbp thans tot meer nieuwe banen dan in het verleden. De 
werkgelegenheidsintensiteit van de groei, gedefinieerd als de verhouding tussen de toename van 
de werkgelegenheid en de stijging van de activiteit, was bijna nihil in de jaren 1970. In de loop van 
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de zes  laatste  jaren is  ze  gestegen tot  gemiddeld bijna  0,7,   wat  betekent  dat  een bbp-groei  op 
jaarbasis van 1 % leidt tot 0,7 % bijkomende banen. Dat verloop is toe te schrijven aan de 
vertraging van de productiviteitswinsten, maar eveneens aan de geleidelijke verschuiving van de 
structuur van de activiteit naar een diensteneconomie, die gekenmerkt wordt door een geringere 
productiviteit en een grotere werkgelegenheidsintensiteit dan de industrie. Naast die factoren, 
werd de werkgelegenheidscreatie ondersteund door het loonmatigingsbeleid, waardoor de 
productiefactor arbeid en meer in het bijzonder nieuwe indienstnemingen relatief goedkoper 
werden, en eveneens door een aantal structurele hervormingen die het effectieve arbeidsaanbod 
verhogen. 

 
Grafiek 6 – Internationale vergelijking van de werkgelegenheidsintensiteit van de groei 
(ratio tussen de gemiddelde groei op jaarbasis van de binnenlandse werkgelegenheid en die van het bbp) 
 

 
 
Bron: EC-Ameco. 
 
 

Met die hoge graad van werkgelegenheidscreatie ten opzichte van de groei komt België ruim uit 
boven het Europese gemiddelde. Ons land vertoont een hogere werkgelegenheidsintensiteit van 
de groei dan de drie voornaamste buurlanden en de Scandinavische landen, uitgezonderd Finland.  
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Tabel 4 – Verloop van de werkgelegenheid en van de componenten ervan 
(in duizenden personen, tussen haakjes veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017r 2018r 
             
Beroepsbevolking 4 913 (73) 5 118 (43) 5 257 (22) 5 291 (33) 5 318 (28) 5 347 (29) 
Totale nationale 
werkgelegenheid 4 328 (62) 4 553 (29) 4 679 (41) 4 738 (59) 4 781 (43) 4 820 (39) 
 Grensarbeiders 73 (2) 79 (1) 77 (-1) 77 (0) 77 (0) 77 (0) 
 Totale 

binnenlandse 
werkgelegenheid 4 255 (61) 4 474 (29) 4 601 (42) 4 660 (59) 4 704 (43) 4 742 (39) 

             
  Zelfstandigen 695 (3) 727 (5) 767 (11) 781 (14) 793 (12) 807 (14) 
  Werknemers 3 561 (58) 3 747 (23) 3 834 (31) 3 879 (45) 3 911 (31) 3 935 (25) 
   Conjunctuur-

gevoelige 
bedrijfstakken 2 255 (29) 2 352 (4) 2 370 (16) 2 399 (29) 2 418 (20) 2 434 (16) 

    Landbouw, 
bosbouw en 
visserij 18 (0) 20 (0) 22 (1) 22 (0)     

    Industrie en 
energie 616 (-5) 569 (-17) 530 (-8) 530 (0)     

    Bouwnijver-
heid 191 (3) 212 (1) 200 (-4) 200 (0)     

    Handel,  
vervoer en 
horeca 821 (13) 854 (0) 846 (5) 853 (7)     

    Informatie 
en 
communi-
catie 86 (2) 96 (-1) 97 (1) 100 (2)     

    Financiële 
activiteiten 
en verzeke-
ringen 126 (-1) 121 (-2) 118 (0) 117 (-1)     

    Exploitatie 
van en 
handel in 
onroerende 
goederen 18 (0) 20 (0) 21 (0) 21 (0)     

    Zakelijke 
dienstver-
lening 378 (17) 460 (23) 535 (23) 556 (20)     

   Niet-markt-
diensten 1 306 (29) 1 395 (19) 1 464 (15) 1 480 (16) 1 492 (12) 1 501 (9) 

    Overheid en 
onderwijs 753 (15) 790 (7) 806 (1) 808 (2) 806 (-2) 803 (-3) 

    Overige 
diensten1 553 (14) 605 (12) 658 (14) 673 (14) 686 (13) 698 (12) 

             
Werkloosheid 596 (20) 567 (13) 579 (-19) 553 (-26) 537 (-15) 528 (-10) 
p.m. Geharmoniseer-
de werkloos-
heidsgraad2 8,5  8,4  8,6   7,9   7,5  7,3  
             

 

 
Bronnen: INR, NBB, RVA. 
1 Die omvatten onder meer de bedrijfstakken gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en kunst, 

amusement en recreatie. 
2 In % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar. 
 
 

De zeer dynamische stijging van de werkgelegenheid in 2016 zou over de periode 2017-2018 
enigszins vertragen. Aangezien de beleidsmaatregelen die de laatste jaren werden genomen, de 
nettobanencreatie sterk hebben beïnvloed, zou de impact ervan in de toekomst moeten afnemen, 
waardoor het verloop van de werkgelegenheid terug meer in de buurt van dat van de bbp-groei 
zou liggen. Het aantal gecreëerde banen zou toch aanzienlijk blijven ten belope van 82 000. 
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Net als het jaar voordien, was de stijging van de werkgelegenheid in 2016 bijzonder groot voor de 
werknemers uit de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken. Er werden immers 29 000 meer banen 
opgetekend dan in 2015. Dat verloop is met name toe te schrijven aan een belangrijke toename in 
de bedrijfstak zakelijke dienstverlening (+20 000) alsook in de sector handel, vervoer en horeca 
(+7 000). In tegenstelling tot de voorgaande jaren, nam de werkgelegenheid in de industrie en in 
de bouwnijverheid in 2016 niet langer af. In de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken blijven enkel 
de financiële activiteiten en verzekeringen een daling met 1 000 banen ten opzichte van 2015 te 
zien geven. De niet-marktdiensten vertonen eveneens een opwaarts verloop ten belope van 
16 000 eenheden, hoofdzakelijk ondersteund door de overige diensten (+14 000) en in mindere 
mate  door  overheid  en  onderwijs  (+2  000).  Het  aantal  zelfstandigen  blijft  stijgen  tot  781  000  in  
2016,  dat  is  14  000  meer  dan  een  jaar  voordien  en  een  toename  met  nagenoeg  86  000  ten  
opzichte van 2005. Dit statuut van zelfstandige lijkt dus tal van werkenden te blijven aantrekken. 

Het aandeel van de zelfstandige arbeid in de totale binnenlandse werkgelegenheid blijft echter 
vrij constant, van 16 % in 2005 naar 17 % in 2016. De werknemers blijven dus in 2016 ruim 83 % 
van de totale binnenlandse werkgelegenheid vertegenwoordigen, namelijk 62 % in de 
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken, 21 % bij de overheid en het onderwijs en, ten slotte, 18 % in 
de overige diensten. Bij de werknemers wordt toch een verschuiving van de conjunctuurgevoelige 
bedrijfstakken naar de overige diensten opgetekend, want in 2005 bedroegen de respectieve 
aandelen 63 % en 16 %. Het aandeel van de werkgelegenheid bij overheid en onderwijs wijzigde 
niet . 

Tijdens de projectieperiode zou de nettobanencreatie vooral plaatsvinden de gesalarieerde 
werkgelegenheid (+56 000 over de periode 2017-2018) en meer in het bijzonder in de 
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken (+35 000), alsook in de overige diensten (+25 000). Overheid 
en onderwijs zouden dan weer een daling met 5 000 laten optekenen. Terwijl de gesalarieerde 
werkgelegenheid de twee volgende jaren minder snel zou stijgen, zou het aantal zelfstandigen 
tijdens de periode 2017-2018 nagenoeg constant blijven toenemen, namelijk met zowat 26 000 
nieuwe banen. 

De in 2015 opgetekende daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden hield in 2016 aan; 
er werden 26 000 werklozen minder opgetekend dan een jaar voordien. Samen met de stijging 
van de beroepsbevolking, leidt die vermindering tot een belangrijke afname van de 
werkloosheidsgraad tot gemiddeld 7,9 % in 2016. Deze tendens zou gedurende de gehele 
projectieperiode aanhouden. Zo zou het aantal NWWZ eind 2018 528 000 bedragen, wat zal 
overeenstemmen met een werkloosheidsgraad van 7,3 %. De recente en toekomstige 
ontwikkelingen zouden het derhalve mogelijk maken het in 2008 opgetekende aantal NWWZ, nl. 
500 300 personen,  dat  is  het  laagste  van de laatste  elf  jaar,  te  benaderen.  In  2005 bedroeg het  
aantal NWWZ 585 000. 
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Grafiek 7 - Verloop van het aantal gedetacheerde werknemers 
(in duizenden personen) 
 

 
 
Bron: RSZ. 
 
 

In de statistieken van de nationale rekeningen betreffende de nettowerkgelegenheidscreatie zijn 
de gedetacheerde werknemers niet opgenomen. Gedetacheerde werknemers zijn werknemers 
die arbeidsprestaties verrichten in België, terwijl ze gewoonlijk in een ander land werken. Ze 
worden dus niet tot de Belgische binnenlandse werkgelegenheid gerekend. Na een forse toename 
sinds 2010, gaf het aantal gedetacheerde werknemers in 2016 een lichte daling te zien ten 
opzichte van 2015. Toch werden in 2016 nog 235 000 gedetacheerde werknemers opgetekend, 
die  voornamelijk  afkomstig  waren  uit  Nederland  (28  %),  Polen  (14  %)  en  Duitsland  (9  %).  Die  
werknemers worden overwegend aangetroffen in de bouwsector (in 2016 54 %). 

1.3. Oprichtingen van ondernemingen en faillissementen 

In 2016 werden verschillende collectieve ontslagen opgetekend, waaronder met name bij 
Caterpillar en ING. In deze paragraaf wordt beoogd dat verschijnsel in perspectief te plaatsen. 
Daartoe worden, enerzijds, de oprichtingen en, anderzijds, de herstructureringen en 
faillissementen van ondernemingen onderzocht. Zo werden als gevolg van de economische 
activiteit meer nieuwe ondernemingen opgericht en kon het aantal faillissementen worden 
gereduceerd. 

1.3.1. Oprichtingen van ondernemingen 

In 2016 werden in België nagenoeg 100 000 ondernemingen opgericht, dat is het hoogste aantal 
in elf jaar tijd. Ten opzichte van 2005 betekende dat een toename met 43 %. De opsplitsing van de 
oprichtingen van bedrijven naar gewest is vrij stabiel met zowat 55 % voor Vlaanderen, 26 % voor 
Wallonië en 14 % voor Brussel. Het aandeel van de buitenlandse ondernemingen zit in de lift en 
bedroeg in 2016 6 % van het totaal. 
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Grafiek 8 – Verloop van het aantal oprichtingen van ondernemingen in België 
 

 
 
Bron: Graydon. 
 
 

Elk jaar stellen Unizo, Graydon en UCM samen een rapport op, ‘Startersatlas’ geheten, waarin de 
cijfermatige gegevens inzake starters worden weergegeven. Voor het jaar 2016 worden in de 
studie 89 777 nieuw opgerichte ondernemingen opgetekend, dat is 8,7 % meer dan in 2015. De 
meeste starters begonnen met het statuut van zelfstandige (59 %), de andere namen de vorm van 
een vennootschap aan (bvba, starters-bvba, nv). Vijf jaar na de oprichting ervan, was 68,8 % van 
de ondernemingen nog actief op de markt. Bovendien had 10,4 % tijdens het eerste jaar minstens 
een werknemer in dienst genomen. Uit een onderzoek3  verricht door het FPB in juni 2016 blijkt 
dat die jonge ondernemingen (van minder dan vijf jaar oud) de grootste bijdrage leveren aan de 
werkgelegenheidscreatie en zulks voor alle bedrijfstakken, zowel in de industrie als in de diensten. 
Die studie toont aan dat België een geringere toetredingsgraad laat optekenen dan de andere 
OESO-landen. De overlevingsgraad, daarentegen, is vergelijkbaar met de situatie in het 
buitenland. Belgische start-ups vertonen een vrij hoge werkgelegenheidsgroei in vergelijking met 
die in andere landen. 

1.3.2. Collectieve ontslagen 

De in 2016 aangekondigde belangrijke herstructureringen, in het bijzonder betreffende IBM 
Belgium, Makro, Caterpillar en ING, hebben het aantal collectieve ontslagen opgedreven. Zo is het 
aantal betrokken werknemers in een jaar tijd meer dan verdubbeld (vermeerdering van 4 700 in 
2015 tot 11 000 in 2016). Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten de 
grootste stijgingen optekenen. In vergelijking met het jaar 2015 zouden de in die twee gewesten 
gevestigde ondernemingen nagenoeg viermaal zoveel werknemers ontslaan.  

  

                                                             
3 Zie http://www.plan.be/press/communique-1597-nl-

de+bijdrage+van+jonge+bedrijven+tot+de+werkgelegenheid+en+de+productiviteit+in+belgie  
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Grafiek 9 – Verloop van het aantal collectieve ontslagen in België 
(uitgedrukt in aantal werknemers voor wie het collectief ontslag werd aangekondigd) 
 

 
 
Bron: FOD WASO. 
 
 

Het aantal bij een collectief ontslag betrokken werknemers zorgt niet noodzakelijk voor een 
evenwaardige vermindering van het aantal werkenden in de economie. Sommige werknemers 
vinden immers een nieuwe job dankzij omscholing. Het thematisch gedeelte van dit verslag 
verstrekt meer bijzonderheden hierover en levert concrete voorbeelden van de succesvolle 
omscholing van werknemers (zie paragraaf 2.2.2).  
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1.3.3. Faillissementen 

De opleving van de economische groei sinds 2013 gaat gepaard met een vermindering van het 
aantal ondernemingen die onderworpen zijn aan een procedure tot stopzetting van de 
activiteiten als gevolg van een faillissement. Voor 2016 werd in totaal één faillissement geteld per 
tien nieuwe ondernemingen. 

 
Grafiek 10 – Verloop van het aantal faillissementen in België 
(aantal failliet verklaarde ondernemingen) 
 

 
 
Bron: FOD Economie. 
 
 

In 2016 is het aantal faillissementen met nagenoeg 600 eenheden teruggelopen tot 9 170. 
Ongeveer 52 % van de betrokken ondernemingen lagen in Vlaanderen, 27 % in Wallonië en 21 % 
in Brussel. Op basis van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen voor het jaar 
2015 blijkt dat 61 % van de ondernemingen gevestigd waren in Vlaanderen, 27 % in Wallonië en 
11 % in Brussel. Faillissementen zouden dus relatief vaker voorkomen in Brussel, waar het 2 % van 
het totaal aantal ondernemingen betreft en minder in Wallonië en Vlaanderen (respectievelijk 
1,1 % en 0,9 % van het totaal aantal ondernemingen). 

De zwaarst getroffen sectoren waren de handel, de horeca, de bouwnijverheid en de diensten aan 
ondernemingen. Bekijkt men het aantal faillissementen in verhouding tot het totaal aantal op de 
markt actieve ondernemingen, dan ziet de rangschikking er licht anders uit, want in volgorde van 
belangrijkheid worden de meeste faillissementen dan opgetekend in de horeca, het transport en 
de financiële activiteiten en verzekeringen.  

Volgens het Fonds Sluiting Ondernemingen hadden ongeveer een derde van de 9 170 
ondernemingen die in 2016 failliet zijn gegaan, personeel in dienst, wat 22 700 banen zou hebben 
gekost (tegen 25 400 in 2015).  

De door de FOD Economie verzamelde gegevens wijzen op een groter aandeel van de besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bvba’s). Ze vertegenwoordigden in 2016 63 % 
van het totaal aantal faillissementen. De zelfstandigen tekenden dan weer voor 18 %. De stijging 
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van het aantal werkenden die voor dat statuut kozen, lijkt dus niet gecorreleerd te zijn met een 
toename van het aantal faillissementen.  

1.4. Loonkosten 

In dit hoofdstuk wordt het recente verloop van de loonkosten in België besproken en wordt 
geanalyseerd welke maatregelen en hervormingen hierop een impact hebben gehad. De 
belangrijkste maatregelen die de loonkosten drukten zijn de bevriezing en beperking van de 
conventionele loonstijgingen, de indexsprong en de verlagingen van de 
socialezekerheidsbijdragen. De belangrijkste hervormingen in dit kader zijn (1) het 
competitiviteitspact, (2) de tax shift, (3) de herziening van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering 
van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en (4) de 
regionalisering van de bevoegdheden met de betrekking tot de arbeidsmarkt in het kader van de 
zesde staatshervorming. Het verloop van loonkosten in België wordt in dit hoofdstuk ook in een 
internationaal perspectief geplaatst, in het bijzonder ten opzichte van onze drie belangrijkste 
handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

1.4.1. Recente hervormingen 

De voorbije jaren werden door de opeenvolgende regeringen heel wat inspanningen geleverd om 
de loonkost te drukken voor de werkgevers en het nettoloon van de werknemers te verhogen. 
Hiermee  streefde  de  regering  twee  doelen  na:  het  verhogen  van  het  
kostenconcurrentievermogen van België in een internationale context (in het bijzonder ten 
opzichte van onze drie belangrijkste handelspartners) en het opkrikken van het arbeidsaanbod 
door werken lonender te maken. In het kader van het competitiviteitspact en de tax shift werd op 
die manier een reeks maatregelen ingevoerd die hieronder meer in detail worden besproken. 

1.4.1.1. Competiviteitspact en tax shift 

Tussen 2006 en 2012 groeiden de loonkosten van België gemiddeld 3,7 % meer aan dan in de drie 
buurlanden (op gecumuleerde basis sinds 1996, zie sectie 1.4.3), hoewel deze bij wet normaal 
gezien gelijk zouden moeten lopen. Nochtans had de regering sinds 2009 de conventionele 
loongroei reeds beperkt om de loonkostengroei te drukken. Daarop werd vanaf 2012 besloten 
een aantal additionele maatregelen te nemen om de groei van deze kost beter te beheersen en 
het nettoloon van de werkenden te verhogen.  

In eerste instantie werd door de relancestrategie van juli 2012 beslist tot het ondersteunen van 
de werkgelegenheid aan de hand van een versterking van de verminderde patronale bijdragen 
voor de lage lonen, een versterking van dezen op de eerste drie aanwervingen en in het begin van 
de aanwervingsperiode voor alle werknemers, naast een heroriëntering van de toenmalige 
verminderingen van de patronale bijdragen om de aanwerving te bevorderen van (zeer) 
laaggeschoolde, gemiddeld geschoolde werknemers en 54-plussers. De loongrens waaronder 
werkgevers konden genieten van een verhoogde bijdragevermindering zou worden opgetrokken 
zodat ze voor een groter aantal werknemers zou gelden. Vanaf 2014 zou deze grens dan ook 
worden geïndexeerd zodat ze gelijk zou lopen met de evolutie van de levensduurte. Er werd 
eveneens beslist tot een verhoging van de sociale en fiscale werkbonus in januari 2013 om het 
nettoloon van laaggeschoolde werknemers op te krikken.  

Het pact voor competitiviteit en werkgelegenheid, dat door de regering werd beslist in november 
2013, hernam deze doelstellingen en breidde ze verder uit met bijkomende maatregelen. Vanaf 
2015 zou een enveloppe van 450 miljoen euro (0,3 % van de loonmassa), en twee bijkomende 
enveloppen van 450 miljoen elk, de ene vanaf 2017 en de andere vanaf 2019, worden besteed 
aan verminderingen van de arbeidskost. Hiervan zou een derde voor structurele lastenverlagingen 
worden gebruikt (waarvan 80 % voor de profitsector en 20 % voor de non-profitsector), een derde 
specifiek voor de lage lonen en een derde voor sectoren onderhevig aan de internationale 
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concurrentie en die een risico lopen op het vlak van hun groeipotentieel omwille van de evolutie 
van de arbeidskosten ten opzichte van de evolutie van de productiviteit.  

Voorts besloot de federale regering eind 2015 gespreid over vijf jaar een tax shift 
(belastingverschuiving) uit te voeren. Er wordt een verlichting van de fiscale en parafiscale druk 
op arbeid beoogd. Het uiteindelijke doel is om de gemiddelde bijdragevoet van de werkgevers aan 
de  sociale  bijdragen  terug  te  brengen  tot  25  %  tegen  2018.  Bij  de  tax  shift  worden  deels  
maatregelen overgenomen, waartoe reeds was besloten in het kader van het door de vorige 
regering ten uitvoer gelegde competitiviteitspact. Naast het eerdergenoemde budget van het 
competitiviteitspact zou een bijkomend budget van 620 miljoen euro per jaar worden ingezet om 
dit doel te bereiken, verder aangevuld met het budget dat voor 1 april  2016 werd gebruikt voor 
de algemene vrijstelling van de doorstorting van 1 % van de bedrijfsvoorheffing in de marktsector. 

Naast deze hervormingen werden door de federale regeringen ook een aantal one-off 
maatregelen genomen die ervoor gezorgd hebben dat de groei van de loonkosten werd gedrukt: 
zo werd er geen conventionele loongroei toegestaan in 2013,2014 en 2015 en werd in april 2015 
een indexsprong van 2 % doorgevoerd. Het gevolg van het geheel van deze maatregelen is dat de 
uurloonkostengroei in 2016 voor het eerst sinds het begin van de nieuwe nationale rekeningen in 
1995, negatief werd ten belope van -0,8 %. De groei van de gecumuleerde Belgische loonkosten 
sinds 1996 zou zich tegen eind 2016 bovendien weer helemaal gealigneerd hebben met de 
gemiddelde groei in de drie buurlanden. 

 
Grafiek 11 – Werkelijk bijdragepercentage van de werkgevers aan de sociale zekerheid 
(volgens loonniveau, in % van het maandelijks brutoloon) 
 

 
 
Bron: NBB. 
 

 

Als gevolg van die maatregelen, liep het werkelijke bijdragepercentage van de werkgevers aan de 
sociale zekerheid aanzienlijk terug, in het bijzonder voor de lage lonen. Het zou in 2018 en 2019 
moeten blijven afnemen. Het faciale tarief zal in 2018 verder worden teruggebracht tot 25 %. In 
dat jaar zal ook de forfaitaire korting worden afgeschaft en het wettelijk tarief van de 
werkgeversbijdragen zal in 2018 en 2019 opnieuw worden aangepast. 

Al die aanpassingen betreffen de bijdragen ten laste van alle werknemers of van degenen die 
beantwoorden aan sommige inkomens- of indienstnemingscriteria. De zogeheten gerichte 
verlagingen van de socialezekerheidsbijdragen die betrekking hebben op sommige groepen, zoals 
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jongeren, 55-plussers, langdurig werklozen, ressorteren immers sinds de zesde staatshervorming 
onder de gewesten (zie onderstaand kader). 

Zesde staatshervorming 

In 2014 werd als onderdeel van de zesde staatshervorming beslist dat het beleidsdomein 
« arbeidsmarkt » grotendeels een bevoegdheid van de deelstaten zou worden. Een belangrijk 
onderdeel van de loonkostenverminderingen, namelijk de doelgroepverminderingen van de 
sociale bijdragen, zou op die manier worden geregionaliseerd. De uitvoering van een dergelijke 
hervorming vergt tijd, zodat de eerste bijdrageverminderingen voor doelgroepen pas vanaf 
1 juli 2016 ten uitvoering werden gelegd. Een voordeel van deze regionalisering is het feit dat elk 
gewest nu haar doelgroepen apart kan bepalen en op die manier efficiënter middelen kan 
inzetten om de groepen personen die het bijzonder moeilijk hebben op de regionale 
arbeidsmarkt, te ondersteunen in hun zoektocht naar en het behouden van werk. 

Het Vlaams Gewest heeft op 1 juli 2016 nieuwe verlagingen van de socialezekerheidsbijdragen 
ingevoerd voor 55-plussers, alsook voor midden- en laaggeschoolden jonger dan 25 jaar. Voor 
personen met een handicap wordt de VOP-premie4 het enige instrument voor de vermindering 
van de loonkosten. De Vlaamse overheid heeft sinds 1 januari 2017 de maatregel 
‘aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden’ ingesteld. Het betreft een premie in 
twee schijven voor de aanwerving van langdurige werkzoekenden vanaf 25 jaar en jonger dan 55 
jaar. Vanaf het derde kwartaal van 2017 zal het beleid van het Waals Gewest betreffende de 
bijdrageverminderingen voor doelgroepen in werking treden. Die verlagingen zouden gericht 
moeten zijn op langdurig werklozen, maar ook op 55-plussers en laaggeschoolde jongeren. Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 1 oktober 2016 de bijdragen voor oudere werknemers 
verlaagd. De andere aanpassingen zouden in 2017 plaatsvinden. De maatregelen zouden vooral 
gelden voor jongeren, langdurig werklozen en laaggeschoolden. Hoewel het dus nog te vroeg is 
om het effect van deze aangepaste, regionale doelgroepenverminderingen te bepalen, kan 
verwacht worden dat de impact positief is, aangezien de doelgroepenverminderingen nu beter 
aangepast kunnen worden aan de specifieke noden van de arbeidsmarkten van elke deelstaat. 
Langs de andere kant moet rekening worden gehouden met het feit dat de nieuwe regionale 
doelgroepverminderingen ook distorties teweeg kunnen brengen door de verschillende aard van 
hun toekenningsvoorwaarden; zo zal een laaggeschoolde werknemer gedomicilieerde in het 
Brussels gewest die in Vlaanderen aan de slag gaat, mogelijks een bijkomende uitkering 
ontvangen en zal zijn werkgever een doelgroepvermindering genieten. Bij een laaggeschoolde 
Vlaming die in Brussel een baan vindt, zal door de toekenningsvoorwaarden echter niemand een 
premie of doelgroepvermindering ontvangen. 

 

1.4.1.2. Herziening van de wet van 1996 

In 1996 werd de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van 
het concurrentievermogen afgekondigd. Met die tekst wou de federale regering het verloop van 
de loonkosten afstemmen op dat bij de drie voornaamste handelspartners, namelijk Duitsland, 
Frankrijk en Nederland. In de praktijk is echter gebleken dat de wet niet voldoende was om een 
ontsporing van de loonkosten te voorkomen, aangezien België van 2005 tot 2008 een loonkloof 
had opgebouwd. Het dichten van die kloof vergde een beleid van strikte loonmatiging gedurende 
minstens  8  jaren.  Om  dat  soort  situatie  te  vermijden,  stelde  de  federale  regering  in  2016  een  
aantal aanpassingen voor, die nader werden omschreven in een ontwerp van wet, dat in maart 
door het Parlement werd goedgekeurd, maar al effect sorteert sinds 1 januari 2017. De details 
betreffende die wijziging worden weergegeven in het onderstaand kader. 

                                                             
4 VOP = Vlaamse Ondersteuningspremie 
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Herziening van de wet van 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve 
vrijwaring van het concurrentievermogen 

In de nieuwe wet gelden dezelfde basisprincipes als in de oude versie van 1996. Zo blijft de 
gemiddeld in de drie voornaamste buurlanden verwachte nominale loonstijging de referentie 
voor het bepalen van de maximale loontoename, onderhandelen de sociale partners nog altijd 
over de loonnorm en blijft de werking van de automatische indexeringsmechanismen 
gevrijwaard. Indien de loonhandicap echter zo groot zou worden dat hij, volgens de op dat 
ogenblik beschikbare vooruitzichten, niet meer binnen twee jaar zou kunnen worden 
weggewerkt, zal de regering, met inachtneming van het advies van de sociale partners, 
maatregelen kunnen nemen waarmee de indexering eventueel kan worden beperkt.  

De voornaamste aanpassing betreft de berekeningswijze voor de tweejaarlijkse bepaling van de 
maximale  marge  voor  de  reële  loonkostengroei.  Voortaan  moet  de  Centrale  Raad  voor  het  
Bedrijfsleven (CRB), afgezien van de verwachte nominale loonkostenontwikkeling in de 
buurlanden en de voorziene indexering in België, ook rekening houden met een correctieterm en 
een veiligheidsmarge. De correctieterm zal de onderhandelingsmarge verruimen wanneer (een 
gedeelte van) de veiligheidsmarge uit de vorige onderhandelingen overbodig bleek of als zich een 
loonkostenvoordeel aftekent. Indien er daarentegen sprake is van een loonkostenhandicap, zal 
de correctieterm de beschikbare marge drukken. De veiligheidsmarge wordt dan weer 
ingebouwd om rekening te houden met fouten in de vooruitzichten betreffende het verwachte 
loonkostenverloop in de drie voornaamste buurlanden en de indexering in België en zal minimaal 
0,5 procentpunt bedragen.  

Dankzij die aanpassingen zou de maximale marge automatisch worden gecorrigeerd indien het 
loonkostenverloop in de buurlanden wordt overschat en/of de inflatie in België wordt 
onderschat, zodat de loonkosten niet langdurig kunnen ontsporen ten opzichte van de drie 
voornaamste buurlanden. Bij de berekening van de beschikbare marge mag geen rekening 
worden gehouden met de loonsubsidies, noch met de lastenverlagingen uit de tax shift die hoger 
uitvallen dan de verminderingen uit het competitiviteitspact. Voorts moet de CRB niet alleen de 
sedert 1996 opgebouwde uurloonkostenhandicap berekenen, maar eveneens de historische 
handicap. Zolang die historische handicap niet tot nul is herleid, zullen nieuwe verminderingen 
van de sociale bijdragen deels automatisch worden gebruikt om dat verschil weg te werken. Tot 
dusver heeft de CRB nog geen evaluatie verricht van het historisch verschil. 

In het ontwerp van wet wordt tevens bepaald dat de CRB in zijn technische verslagen eveneens 
een absolute loonkostenhandicap moet berekenen, die het loonniveau in België vergelijkt met 
dat in de buurlanden, alsook een absolute handicap die het verschil in productiviteit in rekening 
brengt. Bovendien moet ook een loonkostenhandicap worden berekend, waarbij rekening moet 
worden gehouden met alle verlagingen van de sociale bijdragen in België en de buurlanden sinds 
1996. Geen van beide werd tot dusver door de CRB berekend. De sociale partners zullen tijdens 
de loononderhandelingen ook met die handicaps rekening moeten houden. Net als in het kader 
van de eerdere wet, blijft de referentie-loonkostenhandicap echter het sinds 1996 opgebouwde 
verschil in uurloonkostengroei. De loonnorm die door de sociale partners wordt 
overeengekomen, zal trouwens worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 
van de Nationale Arbeidsraad (NAR), waardoor die een sterke juridische waarde krijgt en een 
overschrijding gerechtelijk kan worden bestraft. 
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1.4.2. Verloop van de loonkosten en vooruitzichten voor België 

De stijging van de werkgelegenheid hing samen met de bijzonder matige toename van de 
loonkosten. In 2016 werd de groei van de uurloonkosten zelfs negatief, wat sinds het begin van 
het  nieuwe systeem van nationale  rekeningen in  1995 nog niet  het  geval  geweest  was.  In  2016 
werd de negatieve bijdrage van de sociale bijdragen van de werkgevers aan de groei van de 
loonkosten sterk, ten belope van zowat -1,5 procentpunt, beïnvloed door de tax shift. Afgezien 
van de door de regering opgelegde beperking van de reële loonsverhogingen, had de indexsprong 
van april 2015 eveneens een weerslag op de vermindering van de nominale uurloonkosten in 
2016. In de praktijk schortte de indexsprong de werking van de loonindexering bij de overheid en 
in de private sector tot april 2016 op. Nadien traden de indexeringsmechanismen opnieuw in 
werking. Doordat de toepassing ervan verschilt van het ene paritaire comité tot het andere, bleef 
het effect van de indexsprong gedurende heel 2016 voelbaar. Met 0,6 % in de private sector, was 
het  effect  van  de  indexering  in  2016  dan  ook  veel  geringer  dan  de  stijging  van  de  afgevlakte  
gezondheidsindex, die 2,1 % bedroeg. 

 
Tabel 5 - Projecties van de loonkosten in de private sector1 
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar) 
 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017r 2018r 
           
Loonkosten per gewerkt 
uur 

1,7 0,8 2,1 3,0 2,4 1,0 0,0 -0,8 1,9 2,3 

 waarvan: 
indexering 

2,0 0,6 2,7 2,8 1,9 0,8 0,1 0,6 1,5 1,7 

Abeidsproductiviteit2 1,3 2,4 -0,2 -0,5 0,1 1,3 1,1 -0,5 0,7 0,8 

Loonkosten per eenheid 
product 

0,3 -1,6 2,3 3,5 2,3 -0,3 -1,1 -0,3 1,2 1,5 

           
 

 
Bronnen: FOD WASO, INR, NBB. 
1 De uurloonkosten en de loonkosten per eenheid product worden hier niet weergegeven volgens het concept van 

de nationale rekeningen, maar volgens een ruimer concept dat eveneens de bijdrageverminderingen voor de 
doelgroepen en de loonsubsidies omvat. Dat concept geeft de werkelijke loonkosten voor de ondernemingen beter 
weer. 

2 Toegevoegde waarde naar volume per door werknemers en zelfstandigen gewerkt uur. 
 
 

Volgens de projecties van de Nationale Bank van België (NBB) zullen de uurloonkosten vanaf 2017 
opnieuw sterk stijgen tot een groeitempo op jaarbasis van 2,3 % in 2018, aan het einde van de 
periode van het loonakkoord dat door de sociale partners gesloten werd in het kader van de 
nieuwe wet tot vrijwaring van het concurrentievermogen. Dat verloop is het gevolg van de 
stijgende indexering, die aan de gezondheidsindex is gekoppeld, maar ook van een versnelling van 
de conventionele lonen. De bijdrage van de sociale bijdragen van de werkgevers aan de groei van 
de lonen blijft tot het einde van de projectieperiode negatief, als gevolg van de tenuitvoerlegging 
van de nieuwe maatregelen in het kader van de tax shift. 

De loonkosten per eenheid product zijn in 2016 eveneens afgenomen, als gevolg van de daling 
van de arbeidsproductiviteit en van de vermindering van de loonkosten per gewerkt uur. In de 
projecties wordt echter uitgegaan van een toename van de loonkosten per eenheid product vanaf 
2017,  met  name  als  gevolg  van  de  stijging  van  de  uurloonkosten  en  de  vrij  beperkte  
vermeerdering van de productiviteit. 
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1.4.3. Loonsverschil van België t.o.v. de drie voornaamste buurlanden 

Het is voor België, een open economie waarvan de drie voornaamste buurlanden ook de drie 
grootste handelspartners zijn, van belang dat de loongroei niet al te veel afwijkt van wat 
gemiddeld wordt opgetekend in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Volgens de bevindingen van 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), is de loonkloof in 2016 helemaal verdwenen. 

 
Grafiek 12 – Loonkloof van België t.o.v. de drie voornaamste buurlanden 
(procentuele verschillen in het gecumuleerde verloop van de uurloonkosten in de private sector sinds 1996) 
 

 
 
Bronnen: CRB, NBB. 
1 Gewogen gemiddelde op basis van de relatieve omvang van het bbp. 
 
 

Bij het loonkostenverschil, dat tot dusver als referentie geldt voor de loononderhandelingen, 
wordt geen rekening gehouden met het verloop van de productiviteit. Dat is nochtans een 
belangrijke factor om de loonkostengroei vanuit economisch oogpunt te beoordelen. In die 
context kan een snellere stijging van de uurloonkosten immers aanvaardbaar zijn, indien ze 
grotere productiviteitswinsten weerspiegelt. Die beide aspecten worden in rekening gebracht bij 
de loonkosten per eenheid product.  
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Grafiek 13 – Loonkloof per eenheid product1 
(procentuele verschillen in het gecumuleerde verloop van de loonkosten per eenheid product voor de 
bedrijfstakken industrie, bouwnijverheid en marktdiensten) 
 

 
 
Bronnen: EC, INR, NBB. 
1 Een positief teken impliceert dat de loonkosten per eenheid product sneller toenemen dan gemiddeld in de drie 

voornaamste buurlanden. 
 
 

In  België  zijn  die  kosten  in  2014,  2015  en  2016  afgenomen.  De  loonkloof  wat  betreft  de  
loonkosten per eenheid product is bijgevolg nog verkleind; de buurlanden lieten immers een meer 
uitgesproken toename optekenen dan België. Het sinds 1996 gecumuleerde loonverschil is 
nagenoeg verdwenen. Het resterende verschil is volledig toe te schrijven aan Duitsland. 

1.4.4. Belastingwig 

De tax shift verlaagde niet alleen de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgevers, maar had 
tevens een impact op de inkomensbelastingen en sociale bijdragen van de werkenden.  

In de tax shift werden immers aanpassingen van de belastingtarieven van natuurlijke personen 
voorzien vanaf de inkomstenjaren 2016, 2018 en 2019, waarbij de belastingschijf van 30 % 
uiteindelijk helemaal zou verdwijnen en de tariefschijf van 40 % zou worden verbreed door de 
ondergrens van de tariefschijf van 45 % op te trekken. Daarnaast werd het bedrag van de 
forfaitaire beroepskosten opgetrokken in 2016 en werd de berekeningswijze aangepast. Voor het 
inkomstenjaar 2018 zou het opnieuw worden verhoogd en zou nog maar 1 percentage gelden 
voor de berekening, namelijk 30 %. De belastingvrije som zou in de inkomstenjaren 2018 en 2019 
verhoogd worden. Ten slotte zou voor de werknemers met een laag loon, na een eerdere 
verhoging naar 28,3 %, de fiscale werkbonus in 2019 verhoogd worden naar 33,14 % van de 
effectief toegekende sociale werkbonus. Het doel van deze hervormingen was uiteraard het 
verhogen van het nettoloon van de werkenden, zodat werken lonender wordt, in het bijzonder 
voor diegenen met lage arbeidsinkomsten. 

Naast de hervormingen van de inkomensbelastingen, die ook voor zelfstandigen gelden, werden 
tevens de sociale bijdragen verlaagd die deze laatsten moeten betalen. In 2015 betaalde een 
zelfstandige 22 % op zijn beroepsinkomen. Tussen 2016 en 2018 zou het tarief telkens met 
0,5 procentpunt verlaagd worden per jaar om vanaf 2018 uit te komen op 20,5 %. 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

50. 

 
Grafiek 14 – Internationale vergelijking van het verloop van de heffingen op de inkomens uit arbeid1 
(in % van de arbeidskosten voor de werkgevers2) 
 

 
 
Bronnen: EC, NBB, OESO. 
¹ Klassement op basis van de sociale bijdragen van de werkgevers. 
² Ondernemingen met ten minste tien werknemers, voor een alleenstaande zonder kinderen. In deze vergelijking 

wordt geen rekening gehouden met de loonsubsidies. 
 
 

Al  met  al  neemt  de  belastingwig,  dat  is  het  verschil  tussen  de  totale  loonkosten  voor  de  
werkgever en het nettoloon van de werknemer, als gevolg van die maatregelen verder af. Vooral 
de inkomstenbelastingen en de sociale bijdragen van de werkgever blijken sinds 2005 te zijn 
gedaald. Desondanks heeft België nog altijd de grootste belastingwig vergeleken met de 
buurlanden. De hervormingen van de voorbije jaren de belastingwig in alle inkomenscategorieën 
deden  dalen,  maar  dit  in  sterkere  mate  bij  de  lage  lonen.  Dit  is  vooral  te  danken  aan  de  
hervorming van de structurele bijdragevermindering in 2016, die versterkt werd voor de lagere 
lonen. Terwijl de belastingwig van personen met lage lonen afnam met 2 procentpunt tussen 
2005 en 2016, bedroeg dit maar de helft voor de hogere lonen. Bij de lage lonen materialiseerde 
haast de volledige daling zich tussen 2015 en 2016 als gevolg van de tax shift.  

Ook in de buurlanden veranderden de belastingtarieven sterk doorheen de jaren. Daarbij valt 
vooral de taxatie van de lage lonen in Nederland op: deze nam af met maar liefst 11 procentpunt 
tussen 2005 en 2016, waarvan reeds 8,5 procentpunt enkel en alleen door de fiscale hervorming 
tussen 2005 en 2006. 
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1.4.5. Internationale vergelijking van de arbeidskosten in België5 

Een andere vraag, die in het bijzonder belangrijk is voor het concurrentievermogen van de 
Belgische economie, is hoe de loonkost voor de werkgevers in België zich, na alle maatregelen in 
de voorbije jaren, verhoudt tot de loonkost voor de werkgevers in andere Europese landen.  

De laatst beschikbare cijfers betreffen de loonkosten in 2016, wanneer de tax shift uiteraard zijn 
volledige uitwerking nog niet kende. Aangezien het grootste deel van de maatregelen echter in 
2016 in werking trad, zou de tax shift dan ook de grootste impact op de loonkosten kennen in dat 
jaar. 

 
Grafiek 15 - Arbeidskosten per gewerkt uur in internationale context 
(voor de gehele economie¹, in euro, 2016) 
 

 
 
Bron: EC. 
¹ Met uitzondering van de landbouw, defensie, overheidsadministratie en verplichte sociale zekerheid. 
 
 

Hieruit blijkt dat België, ondanks de geleverde inspanningen, nog steeds de tweede hoogste 
uurloonkost  voor  de  werkgevers  vertoonde  in  2016.  België  had  in  2015  immers  al  het  derde  
hoogste niveau van brutolonen van de EU (na Denemarken en Luxemburg), wat ongewijzigd bleef 
in 2016. In termen van loonkostengroei vertoonde België wel duidelijk betere cijfers onder 
invloed van de tax shift. Terwijl de arbeidskosten per gewerkt uur, uitgedrukt in euro, in de landen 
waar hier mee vergeleken wordt, gemiddeld toenamen met 1,4% tussen 2015 en 2016, liet België 
slechts een minieme groei van 0,3% optekenen. In de bedrijvensector6 zouden de uurloonkosten 
met 0,2% zijn toegenomen. 

Deze groei ligt echter nog steeds beduidend hoger dan wat in de nationale rekeningen werd 
gepubliceerd voor 2016. Volgens de nationale rekeningen zouden de uurloonkosten in 2016 in de 
private sector immers met 0,9% en in de totale economie met 0,2% zijn afgenomen, hoofdzakelijk 
als gevolg van de lagere bijdragevoet aan de sociale zekerheid als gevolg van de tax shift. In 2016 
verlaagden alle loonsubsidies en bijdrageverminderingen samen de loonkost met ongeveer 2,4 
euro per gewerkt uur, waarvan 30 cent toe te schrijven zou zijn geweest aan de maatregelen uit 
de tax shift. 

                                                             
5 De cijfers van de internationale vergelijking zijn afkomstig van Eurostat en betreffen enkel de ondernemingen met 

10 werknemers of meer. Ze zijn gebaseerd op de gegevens van de enquête naar de arbeidskosten uit 2012, die 
werden geëxtrapoleerd op basis van de index van de arbeidskosten. 

6 NACE-bedrijfstakken B tot N. 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

52. 

 
Tabel 6 - Loonkosten in de private sector 
(in euro per gewerkt uur) 
 

 2014 2015 2016 
Brutolonen per gewerkt uur 26,9 27,1 27,4 
    
Sociale bijdragen van werkgevers 9,7 9,5 9,1 
   Sociale zekerheid 6,8 6,7 6,4 
     waarvan: impact bijdrageverminderingen -1,1 -1,1 -1,4 
           waarvan: maatregelen tax shift1   -0,4 
   Overige bijdragen2 2,9 2,8 2,7 
    
Loonkosten per gewerkt uur 36,6 36,6 36,5 
    
p.m. Met begrip van het effect van de verminderingen van de 
bedrijfsvoorheffing en van de bijdragen voor doelgroepen3 

35,6 35,6 35,5 

   waarvan: impact bijdrageverminderingen en loonsubsidies -2,0 -2,1 -2,4 
         waarvan: maatregelen tax shift4   -0,3 
    

 

 
Bronnen: FOD WASO, INR, INR, NBB. 
1 In 2016: daling bijdrageratio van de werkgevers (met inbegrip van de omzetting van de algemene vrijstelling van de 

bedrijfsvoorheffing van 1 %) + aanpassing berekeningsparameters structurele bijdragevermindering. 
2 Niet aan de overheid betaalde werkelijke bijdragen en toegerekende bijdragen, waaronder premies voor 

groepsverzekeringen en pensioenfondsen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, en toegerekende 
bijdragen, met inbegrip van ontslagvergoedingen. 

3 Het betreft de aan de ondernemingen uit de private sector toegekende verminderingen van de bedrijfsvoorheffing 
en verminderingen van de sociale bijdragen voor doelgroepen. Volgens de ESR2010-methodologie van de nationale 
rekeningen moeten die als subsidie worden geboekt veeleer dan als een directe lastenverlaging. Ze mogen dus niet 
in aanmerking genomen worden bij de berekening van de loonkosten volgens de nationale rekeningen. 

4 In 2016: daling bijdrageratio van de werkgevers (met inbegrip van de omzetting van de algemene vrijstelling van de 
bedrijfsvoorheffing van 1 %) + aanpassing bijdragevermindering voor doelgroep eerste indienstnemingen + 
aanpassing berekeningsparameters structurele bijdragevermindering + verhoging vrijstelling bedrijfsvoorheffing 
voor nacht- en ploegenwerk. 
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1.5. Werkloosheid 

Parallel met de stijging van de werkgelegenheid tijdens de drie afgelopen jaren, met in totaal zo'n 
120 000 eenheden over de periode 2014-2016, heeft het aantal niet-werkende werkzoekenden7 
(NWWZ) zijn begin 2015 aangevangen neerwaartse tendens voortgezet. In 2016 waren er 45 000 
NWWZ minder dan in 2014. De eerste maandgegevens van 2017 liggen in de lijn van die 
neergaande werkloosheidstendens, maar de daling neemt niet langer toe. 

 
Grafiek 16 – Verloop van het aantal niet-werkende werkzoekenden 
(niveau in duizenden personen en veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende 
maand van het voorgaande jaar) 
 

 
 
Bron: RVA. 
 
 

De daling van het aantal NWWZ, gemeten als jaar-op-jaar verandering teneinde de 
seizoeninvloeden te neutraliseren, werd in de drie gewesten, voor elke inactiviteitsduur en voor 
alle leeftijdscategorieën bevestigd. Deze daling geldt sinds juli 2015 voor de gewesten, sinds 
september 2015 voor alle inactiviteitstermijnen en sinds januari 2016 voor alle 
leeftijdscategorieën. Het laatste beschikbare cijfer is van mei 2017. Toen waren er in totaal 
24 000 NWWZ minder dan een jaar eerder. De daling is het sterkst in het Vlaams Gewest met een 
vermindering van 11 000 NWWZ.  Dan volgt  het  Waals  Gewest  (-8  000)  en,  tot  slot,  het  Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest (-4 000). Uit de uitsplitsing naar inactiviteitsduur blijkt dat het aantal 
langdurig werklozen (langer dan twee jaar) sinds september 2016 sterker is gedaald. In mei 2017 
waren het er 10 000 minder dan een jaar eerder. De daling is ook aanzienlijk voor iedere andere 
inactiviteitsduur (-400 voor de zeer kortstondig werklozen, -10 000 voor diegene die langer dan 
drie maanden, maar minder dan een jaar werkloos zijn, -3 000 voor diegene die meer dan een 
jaar, maar minder dan twee jaar werkloos zijn). Aangezien de langdurig werklozen zich het verst 
van de arbeidsmarkt bevinden en dus het moeilijkst opnieuw in te schakelen zijn, betreft het hier 
een positieve ontwikkeling voor de arbeidsmarkt, op voorwaarde dat die langdurig werklozen niet 
in de inactiviteit belanden. Inzake leeftijd waren het de NWWZ van 50 jaar en ouder die tot begin 
2016 geen significant effect hadden ondervonden van het economische herstel. Sindsdien is het 
aantal NWWZ van 50 jaar en ouder continu gedaald. In mei 2017 waren er 5 000 minder dan in de 
overeenstemmende maand van het jaar voordien. In de categorie van de gemiddelde leeftijd, de 
25-49-jarigen, werd de sterkste daling opgetekend (-13 000 eenheden). Ook het aantal jonge 

                                                             
7 In de RVA-statistieken over de NWWZ staan alle werkzoekenden, ongeacht of ze al niet uitkeringsgerechtigd zijn. 
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werklozen  blijft  verder  afnemen.  In  mei  2017  waren  er  6  000  jonge  NWWZ  minder  dan  in  de  
overeenstemmende maand van het jaar voordien. Volgens de VDAB is het aandeel van jonge 
Vlamingen die een jaar na het beëindigen van hun studies nog steeds werkzoekend zijn, in vijf jaar 
tijd nooit zo klein geweest als nu. 

 
Tabel 7- Niet-werkende werkzoekenden naar leeftijd, inactiviteitsduur en gewest 
(in duizenden personen, tussen haakjes verandering in duizenden personen t.o.v. dezelfde maand van het 
voorgaande jaar, gegevens van mei van elk jaar) 
 

 20051 2010 2015 2016 2017 

           

Totaal 567 (31) 537 (13) 551 (-17) 528 (-24) 504 (-24) 

           

Gewesten           

 Vlaanderen 217 (17) 196 (10) 220 (2) 213 (-7) 202 (-11) 

 Wallonië 257 (9) 238 (-3) 230 (-13) 219 (-11) 211 (-8) 

 Brussel 93 (4) 103 (7) 101 (-6) 96 (-5) 91 (-4) 

           

Leeftijd           

 Jonger dan 25 jaar 112 (-2) 100 (1) 91 (-7) 87 (-3) 82 (-6) 

 Van 25 tot 49 jaar 377 (8) 313 (4) 312 (-17) 297 (-16) 284 (-13) 

 50 jaar of ouder 78 (25) 124 (9) 148 (8) 144 (-5) 139 (-5) 

           

Inactiviteitsduur           

 Minder dan 3 maanden 79  85 (-3) 83 (-2) 80 (-3) 80 (0) 

 Drie maanden tot minder 
dan een jaar 

165  160 (0) 161 (-14) 155 (-6) 145 (-10) 

 Een jaar tot minder dan 
twee jaar 

108  100 (14) 101 (-3) 91 (-10) 87 (-3) 

 Twee jaar of langer 222  192 (3) 206 (3) 202 (-4) 191 (-10) 

           
 

 
Bron: RVA. 
1 De eerste beschikbare gegevens over de inactiviteitsduur dateren van 2006. 
 
 

Door  die  recente  ontwikkelingen  is  het  aantal  NWWZ  gedaald  tot  onder  de  567  000  die  in  mei  
2005 werden opgetekend. In mei 2017 waren het er gemiddeld 504 000. Op gewestelijk niveau 
gaat dat op voor elke gewest. Relatief beschouwd, ligt de werkloosheidsgraad in Vlaanderen 
duidelijk lager. In 2016 beliep hij er 4,9 %, tegen 10,6 % in Wallonië en 16,9 % in Brussel.  

Uit de indeling naar leeftijd blijkt dat het aantal NWWZ jonger dan 25 jaar en het aantal NWWZ 
van 25 tot 49 jaar aanzienlijk is gedaald; het zijn er in mei 2017 immers respectievelijk 30 000 en 
94 000 minder dan in mei 2005. Het aantal werklozen van 50 jaar en ouder is dan weer aan het 
stijgen. Het zijn er nog 61 000 meer dan in mei 2005. De verklaring daarvoor is met name dat de 
wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk is opgetrokken en dat de reglementering voor werklozen 
met bedrijfstoeslag en voor oudere werklozen vrijgesteld van het zoeken naar werk is veranderd 
(zie sectie 3.1 en 3.2 van het thematisch deel). Uit de analyse naar inactiviteitsduur blijkt een 
aanzienlijke daling voor het aantal langdurig werklozen (twee jaar en langer) dat ten opzichte van 
mei 2006 met 30 000 eenheden is gedaald. 

Van de niet-werkende werkzoekenden kregen er 167 500 geen werkloosheids-
verzekeringsuitkering in 2016. Die groep bestaat uit jonge schoolverlaters die een 
beroepsinschakelingstijd volbrengen (29 %) en NWWZ die verplicht zijn ingeschreven (30 %) of 
vrijwillig (41 %). De gesanctioneerde werklozen, de werkzoekenden met een OCMW-uitkering en 
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de werkzoekenden die erkend zijn als werkzoekenden met een arbeidsbeperking behoren tot 
degene die verplicht zijn ingeschreven. Bij de vrijwillig ingeschrevenen NWWZ vinden we vooral 
de personen van buitenlandse nationaliteit die toegang willen krijgen tot de Belgische 
arbeidsmarkt maar (nog) geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.  

Het aantal niet-uitkeringsgerechtigde NWWZ stijgt sinds een aantal jaren en bereikt een piek in 
2016 met een stijging van 59,5 % in vergelijking met 2007 (en +2,3 % in vergelijking met 2015). 
Slechts een deel van die werkzoekenden ontving voordien een werkloosheidsuitkering of 
inschakelingsuitkering (17,2 % in 2016). 

Bij de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) tussen de 50 en de 65 jaar zien we een 
verschuiving van de niet-werkzoekenden naar de werkzoekenden. Zo is het percentage 
werkzoekende UVW gestegen van 9 % in 2000 tot 49 % in 2016. De verschuiving is nog groter in 
de beperkte categorie van de 50- tot 59-jarigen: in 2000 was 13 % werkzoekend, terwijl dat in 
2016 87 % is. 

Bovendien zal de hervorming van pensioenen en brugpensioenen het aantal UVW in de toekomst 
dalen, aangezien de werklozen uit de leeftijdscategorie van de 60-plussers tegen 2020 uit het 
werkloosheidsstelsel zullen stromen naar het pensioenstelsel. Het gaat om bijna 107 000 
personen. 

 
Grafiek 17 - Internationale vergelijking van het verloop van de geharmoniseerde werkloosheidsgraad 
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 74 jaar) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Aan de hand van de jaargegevens van de enquêtes naar de arbeidskrachten kan een vergelijking 
worden gemaakt met de referentielanden, namelijk de drie buurlanden en de drie Scandinavische 
landen. Hoewel de werkloosheidsgraad in België (7,9 %) lager ligt dan in Frankrijk en Finland, blijft 
hij hoger dan die van de andere landen. In 2016 liet Duitsland het beste resultaat optekenen van 
de onderzochte landen, met een werkloosheidsgraad van 4,2 %. Deze lag eveneens onder de 7 % 
in Denemarken en Nederland. Frankrijk deed het minder goed, met een werkloosheidscijfer van 
meer  dan  10  %.  Behalve  in  Denemarken  is  de  werkloosheidsgraad  tussen  2015  en  2016  in  alle  
landen teruggelopen. 

De verklaring voor die hoge graad voor het hele land is dat de werkloosheidsgraden van het Waals 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoger zijn dan het gemiddelde in de Europese Unie. In het 
Vlaams Gewest daarentegen is de graad het laagst en ligt die zelfs onder de werkloosheidsgraad 
van Nederland. Samen met Zweden, en ver daarachter Duitsland, is België een van de drie landen 
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die zijn werkloosheidsgraad heeft zien dalen sinds 2005. In vergelijking met 2005 heeft Wallonië 
de opvallendste verbetering laten optekenen, gevolgd door Vlaanderen. In Brussel is de 
werkloosheidsgraad nagenoeg gelijk gebleven. 

1.6. Spanningen op de arbeidsmarkt 

Sinds enkele jaren wordt de Belgische economie gekenmerkt door een sterke 
nettowerkgelegenheidscreatie, rekening houdend met een relatief bescheiden groei van de 
activiteit. Bijgevolg worden de eerste tekenen van spanningen op de arbeidsmarkt zichtbaar. In 
deze sectie wordt een stand van zaken opgemaakt en worden de huidige spanningen in 
perspectief geplaatst ten opzichte van de spanningen die in het verleden zijn opgedoken. 

 
Grafiek 18 - Aantal vacatures ingediend bij de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling 
(in duizenden eenheden, normaal economisch circuit zonder uitzendarbeid, maandgemiddelden) 
 

 
 
Bronnen: Actiris, ADG, Forem, VDAB. 
 
 

De vraag naar arbeid, die wordt afgeleid uit het aantal vacatures dat bij de overheidsdiensten 
voor arbeidsbemiddeling wordt ingediend (Actiris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
VDAB  voor  het  Vlaams  Gewest,  Forem  voor  het  Waals  Gewest  en  de  ADG  voor  de  Duitstalige  
Gemeenschap),  steeg  in  elk  van  de  gewesten  in  het  jaar  2016.  Die  stijging  zet  zich  voort  in  de  
eerste vijf maanden van 2017, want de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling hebben van 
de ondernemingen maandelijks gemiddeld 29 700 vacatures ontvangen tegenover 25 600 voor de 
overeenstemmende maanden in 2016. De prestaties van de uitzendkrachten, gemeten in het 
totale aantal uren, stijgen ook (+3 % in het eerste kwartaal van 2017 in vergelijking met het 
overeenstemmende kwartaal van 2016). 
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Grafiek 19 – Beveridge-curve 
 

 
 
Bron: EC. 
1 Voor het geheel van de bedrijfstakken B tot S, namelijk de industrie, de bouwnijverheid en de diensten 

(uitgezonderd de activiteiten van de huishoudens als werkgever en de extraterritoriale activiteiten). In % van het 
aantal arbeidsplaatsen. 

 
 

Dankzij de toename van de vraag naar arbeidskrachten, die blijkt uit het vacaturepercentage, is de 
werkloosheidsgraad de afgelopen twee jaar sterk gedaald. Het verband tussen die twee 
variabelen kan worden bestudeerd aan de hand van de Beveridge-curve. Die curve stelt een 
negatief verband vast tussen het vacaturepercentage en de werkloosheidsgraad. Ceteris paribus 
en indien het aantal vacatures stijgt, vinden de werkzoekenden gemakkelijker een baan, 
waardoor de werkloosheid, zij het met een kleine vertraging, daalt. De daling van de 
werkloosheidsgraad in de laatste jaren is eveneens te danken aan de verschillende hervormingen 
van de werkloosheidsverzekering (meer in detail besproken in sectie 3.3 van het thematisch deel). 
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Grafiek 20 - Aantal openstaande vacatures 
(in duizenden eenheden, normaal economisch circuit zonder de uitzendarbeid, maandgegevens) 
 

 
 
Bronnen: Actiris, Forem, VDAB. 
 
 

De afstemming van het arbeidsaanbod op de arbeidsvraag gebeurt immers niet onmiddellijk, de 
selectie- en aanwervingsprocedures nemen tijd in beslag. Dat is de reden waarom, in een 
herstelfase, het aantal vacatures dat niet is ingevuld aan het einde van de maand ook stijgt. Dat is 
zo sinds begin 2016. In mei 2017 waren ongeveer 50 000 arbeidsplaatsen niet ingevuld aan het 
einde van de maand, waaronder 38 000 in Vlaanderen, 6 500 in Wallonië en 5 500 in Brussel. 

 
Grafiek 21 - Verloop van de productiebelemmeringen: tekort aan geschoolde arbeidskrachten 
(in % van het totale aantal ondernemingen in de verwerkende industrie, seizoengezuiverde 
kwartaalgegevens) 
 

 
 
Bron: NBB. 
 
 

Naast de frictiewerkloosheid kunnen ook structurele factoren zoals mobiliteitsaspecten, 
arbeidsvoorwaarden, of een mismatch tussen de vereiste kwalificaties en de kwalificaties van de 
arbeidsreserve aan de basis liggen van dat onevenwicht. Uit de evolutie van het tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten op basis van de conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank van 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

59. 

België blijkt immers een stijgende tendens, hoewel het niveau van het tweede kwartaal van 2017 
lager ligt dan in het verleden, vóór de grote recessie en tijdens het herstel dat daarop is gevolgd. 

Wanneer vacatures op een duurzame manier(langer dan gemiddeld) niet ingevuld geraken, 
worden de banen die zij aanbieden beschouwd als knelpuntberoepen. Die worden systematisch 
opgevolgd door de regionale overheidsdiensten die elk jaar een lijst publiceren van die 
knelpuntberoepen8 en de oorzaken van de kritikaliteit ervan (in het bijzonder een ontoereikend 
arbeidsaanbod, de arbeidsvoorwaarden en de verloning). Het is op basis daarvan dat er een 
mismatch tussen het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag werkelijk aan het licht kan worden 
gebracht. 

 
Tabel 8 - Knelpuntberoepen per beroepscategorie1 
(aantal ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen, 20152) 
 

 Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal 
     
Totaal van de knelpuntberoepen3 8 532 86 806 24 576 119 914 
waarvan:     
Omkaderings- en communicatiefuncties 675 2 975 4 230 7 880 
Onderwijzend personeel4 2 172 - - 2 172 
Beroepen in de medische en de sociale sector en in de 
sector van de hulp aan personen 

849 10 729 546 12 124 

Administratieve functies 1 268 3 008 156 4 432 
Commerciële functies 909 12 534 5 536 18 979 
Informaticaberoepen 901 3 548 1 396 5 845 
Technische beroepen 826 12 434 6 831 20 091 
Beroepen in de bouwsector 170 6 481 1 261 7 912 
Beroepen in de transportsector en de logistiek 122 4 488 - 4 610 
Beroepen in de horeca en het toerisme 307 6 682 2 893 9 882 
Ambachtelijke beroepen 227 2 726 1 490 4 443 
Schoonmaakpersoneel - 19 261 - 19 261 
Andere 106 1 940 237 2 283 
     

 

 
Bronnen: Actiris, Forem, VDAB. 
1 De beroepscategorieën zijn gebaseerd op die die door Actiris worden gebruikt. 
2 Laatste beschikbare jaar. 
3 Het totale aantal knelpuntberoepen per gewest in 2015 moet worden gezien in verhouding tot het totale aantal 

vacatures dat elk van de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling heeft ontvangen. Zo heeft Actiris voor het 
volledige jaar 2015 21 500 vacatures ontvangen, de VDAB 179 000 en de Forem 50 000. 

4 De lijst met de knelpuntenberoepen in het onderwijs in het Waals Gewest wordt vastgesteld door een Besluit van 
de Regering van de Franse Gemeenschap. 

 
 

In Vlaanderen zijn de vacatures voor schoonmaakpersoneel, commerciële functies en technische 
beroepen het moeilijkst om in te vullen. In Wallonië zijn dat die voor technische en commerciële 
functies en omkaderingsfuncties en in Brussel zijn het voornamelijk die voor onderwijzend 
personeel en commerciële en administratieve functies. Voor een aantal van die functies is een 
hoog scholingsniveau nodig (zoals voor omkaderingsfuncties), terwijl voor andere functies een 
laag scholingsniveau volstaat (zoals voor schoonmaakpersoneel). Het is opmerkelijk dat veel van 
die beroepen jaar na jaar terugkeren in die studies, ondanks de inspanningen die worden gedaan 
om werkzoekenden met aangepaste opleidingen naar die potentiële afzetmarkten te leiden. 

                                                             
8 Een knelpuntberoep wordt geïdentificeerd op basis van de volgende criteria: er werden minimaal 20 vacatures 

ontvangen voor dat beroep in de loop van het jaar, de mate waarin de vacatures voor dat beroep worden ingevuld 
(percentage van arbeidsplaatsen dat wordt ingevuld ten opzichte van alle vacatures die werden ontvangen in de 
loop van het jaar in kwestie) is geringer dan die voor alle beroepen samen, de mediaanduur om de vacatures voor 
die beroepen in te vullen is langer dan die voor alle vacatures samen. 
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Daaruit blijkt duidelijk een mismatch tussen het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag op het vlak 
van kwalificaties en studierichtingen enerzijds, maar ook een gebrek aan interesse voor slecht 
betaalde, weinig gewaardeerde of fysiek belastende beroepen. Er moet echter worden opgemerkt 
dat een aantal van die beroepen op middellange termijn zouden kunnen verdwijnen van de lijst 
met knelpuntberoepen door de voortdurende technologische en digitale ontwikkelingen. 

 
Tabel 9 - Niet-werkende werkzoekenden per inactiviteitsduur, per leeftijd en per scholingsniveau voor 
België en de drie gewesten 
(mei 2017, in duizenden personen, tussen haakjes in % van het totaal) 
 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 
         
Totaal 504 (100) 91 (100) 202 (100) 211 (100) 
         
Inactiviteitsduur         
   Minder dan 3 maanden 80 (16) 12 (13) 37 (18) 31 (15) 
   Drie maanden tot een 
jaar 

145 (29) 21 (23) 64 (32) 60 (29) 

   Eén tot twee jaar 87 (17) 14 (15) 36 (18) 37 (18) 
   Langer dan twee jaar 191 (38) 44 (48) 65 (32) 82 (39) 
         
Leeftijd          
   Jonger dan 25 jaar 82 (16) 9 (10) 35 (17) 38 (18) 
   25 tot 49 jaar 284 (56) 60 (65) 107 (53) 117 (55) 
   50 jaar of ouder 139 (27) 23 (25) 59 (29) 56 (27) 
         
Scholingsniveau         
   Laaggeschoold 133 (26) 24 (26) 49 (24) 60 (28) 
   Gemiddeld geschoold 289 (57) 48 (53) 118 (58) 122 (58) 
   Hooggeschoold 83 (16) 19 (21) 35 (17) 29 (14) 
         

 

 
Bron: RVA. 
 
 

Ondanks de spanningen die we zien opduiken in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt, 
vertoont een deel van de reserve aan niet-werkende werkzoekenden kenmerken die een betere 
inschakeling in de arbeidsmarkt zouden moeten mogelijk maken. 45 % van de NWWZ die in 
mei 2017 werden geregistreerd zijn sinds minder dan een jaar werkloos, 56 % behoort tot de 
leeftijdscategorie 25-49 jaar en 74 % onder hen heeft een gemiddeld of hoog scholingsniveau. Die 
verhoudingen verschillen weliswaar licht in de afzonderlijke gewesten, maar blijven bemoedigend 
voor alle drie, op voorwaarde dat er een efficiënt activeringsbeleid wordt gevoerd. 
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2. WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Het is onontbeerlijk naast het aantal recentelijk gecreëerde banen ook de arbeidsomstandigheden 
van de werknemers te analyseren. In dit hoofdstuk wordt allereerst de nieuwe wet betreffende 
'werkbaar en wendbaar werk' toegelicht. Deze wet heeft tot doel de arbeidsmarkt flexibeler te 
maken en kan leiden tot arbeidsomstandigheden die verschillen van de tot nu toe gekende. De 
mogelijke effecten op de arbeidsmarkt worden onderzocht. De tweede sectie bevat een 
specifieke analyse van de kenmerken van de in 2016 gecreëerde banen. De sector, de bedrijfstak, 
het beroep, het type arbeidsovereenkomst, de arbeidsduur en het inkomenspeil zijn factoren die 
in de analyse in aanmerking worden genomen. Aan de hand van de gegevens kunnen ook de 
individuele eigenschappen worden bepaald van de nieuwe werkenden, zoals hun geslacht, hun 
leeftijd, hun scholingsniveau of het gewest waar ze wonen. In de derde sectie, ten slotte, wordt 
de ongelijkheid en het armoederisico bestudeerd.  

2.1. Wet betreffende werkbaar werk 

Momenteel is een versoepeling van de arbeidsorganisatie aan de gang, met name als gevolg van 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Tegen die achtergrond heeft de regering het 
wetsontwerp betreffende 'werkbaar en wendbaar werk' ter goedkeuring voorgelegd aan het 
Parlement,  dat  het  ontwerp  op  5  maart  2017  heeft  goedgekeurd.  Deze  wet  beoogt  de  
arbeidsmarkt flexibeler te maken. In het onderstaande Kader wordt een volledige beschrijving 
ervan gegeven. 

Beschrijving en verwachte effecten van de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk 
 
De hervorming is uitgewerkt rond veertien concrete voorstellen. 
 

 
De bepalingen van de wet betreffende 'werkbaar en wendbaar werk' 
 

Maatregelen Beknopte omschrijving Mogelijke effecten voor de 
arbeidsmarkt 

Datum van 
inwerkingtreding 

Werkduur - 
Flexibele 
werktijden 

Het stelsel van de flexibele werktijden 
maakt het voor de werkgever mogelijk 
om een arbeidsduur en werktijden te 
kiezen die zijn aangepast aan de 
veranderende behoeften van zijn 
onderneming 

Zou het beroep op uitzendarbeid 
en tijdelijke werkloosheid 
kunnen inperken aangezien de 
onderneming haar productie 
gemakkelijker kan aanpassen 
met de reeds in dienst genomen 
arbeidskrachten. 

1 februari 2017 

Arbeidsduur - 
Vrijwillige 
overuren 

Kapitaal van maximaal 100 vrijwillige 
overuren die de werknemer naar keuze 
al dan niet kan presteren. Deze worden 
betaald met een overloon, zonder 
recuperatie 

Toename van het aantal 
gewerkte uren en potentiële 
vermindering van het aantal 
extra werknemers. 

1 februari 2017 

Arbeidsduur - 
Verhoging van de 
interne grens 

Interne grens (maximumaantal uren van 
overschrijding van de normale 
wekelijkse arbeidsduurgrens) 
opgetrokken tot 143 uren 

Toename van het aantal 
gewerkte uren 

1 februari 2017 

Arbeidsduur - 
Uitbreiding van 
het plus minus 
conto 

Uitbreiding van het systeem tot alle 
ondernemingen van de private sector. 
Maakt atypische werktijden mogelijk bij 
harde internationale concurrentie. 

Meer flexibiliteit 1 februari 2017 

Arbeidsduur - 
Glijdende 
werktijden 

Wettelijk kader voor de glijdende 
werkroosters. De werknemer bepaalt 
zelf  het  begin  en  het  einde  van  zijn  
werktijd, met inachtneming van 
bepaalde grenzen. 

Bevordert het evenwicht tussen 
het gezins- en beroepsleven 

1 februari 2017 
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Vereenvoudiging 
deeltijdarbeid 

Verlichting van de administratieve 
lasten voor de werkgevers, bijvoorbeeld  
de afschaffing van de verplichting om 
alle werktijden in het arbeidsreglement 
op te nemen en de aanpassing van de 
reglementering aan de nieuwe 
technologieën 

Het aanwerven van 
deeltijdwerkers aanmoedigen 

1 oktober 2017 

Schenking van 
conventioneel 
verlof* 

Schenking van conventioneel verlof 
door collega's voor een ziek kind. Alleen 
mogelijk  voor  de  dagen  van  
conventioneel verlof die de werknemer 
vrij kan opnemen 

Meer flexibiliteit 1 februari 2017 

Loopbaansparen* De werknemer kan tijd opsparen, 
bijvoorbeeld bovenwettelijke 
verlofdagen gedurende meerdere jaren 

Bevordert het evenwicht tussen 
het gezins- en beroepsleven 

1 augustus 2017 (datum 
kan via een koninklijk 
besluit nog verder 
worden opgeschoven met 
maximaal 6 maanden) 

Aanpassing van de 
thematische 
verloven 

De totale duur van het palliatief verlof 
wordt  opgetrokken  van  2  tot  
3 maanden. 
Uitbreiding van het recht op tijdskrediet 
met zorgmotief van 48 tot 51 maanden.  

Bevordert het evenwicht tussen 
het gezins- en beroepsleven 

1 februari 2017 

Uitzendarbeids-
overeenkomst 
voor onbepaalde 
duur* 

Uitzendkrachten kunnen een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur ondertekenen en worden tussen 
twee opdrachten betaald door het 
uitzendkantoor. 

Stijging van het aantal 
uitzendkrachten met een positief 
effect op hun inkomen en 
getrouwheid van werknemers 
aan hun uitzendkantoor. 

1 februari 2017 

Occasioneel 
telewerk 

Wettelijk kader dat bepaalt in welke 
omstandigheden een werknemer 
aanspraak kan maken op occasioneel 
telewerk. 

Bevordert het evenwicht tussen 
het gezins- en beroepsleven en 
kan dus potentieel de 
werkgelegenheid of het aantal 
gewerkte uren verhogen. 

1 februari 2017 

Werkgevers-
groeperingen 

Ondernemingen mogen 
gemeenschappelijk een werknemer 
aanwerven, maar de 
werkgeversgroepering mag niet meer 
dan 50 werknemers tewerkstellen. De 
administratieve procedure werd 
vereenvoudigd. 

Potentieel positief effect op de 
werkgelegenheid maar hangt af 
van het gebruik van dit 
mechanisme. 

1 februari 2017 

Opleiding* Doelstelling van gemiddeld 5 dagen 
opleiding per voltijds equivalent per 
jaar. 

Kan de motivatie van de 
werknemers verhogen en hen 
ertoe aanzetten langer bij 
eenzelfde onderneming te 
blijven. 

1 februari 2017 

Nachtarbeid in de 
e-commerce 

Wettelijke afwijking op het verbod van 
nachtarbeid voor de uitvoering van alle 
logistieke en ondersteunende diensten 
die verbonden zijn aan de elektronische 
handel. 

Meer flexibiliteit 

 

1 februari 2017 

 

 
Bronnen: Persbericht ministerraad van 28 oktober 2016, NBB. 
* Deze maatregelen vergen de ondertekening van een collectieve arbeidsovereenkomst. 
 

 

Om te beginnen wijzigen vijf maatregelen de arbeidsduur. Ten eerste maakt het stelsel van de 
flexibele werktijden het voor de werkgever mogelijk om de arbeidsduur en de werktijden van zijn 
werknemers aan te passen. Deze maatregel zou de ondernemingen in staat moeten stellen hun 
productie vlotter aan te passen in de loop van een jaar, en dit met de reeds in de onderneming 
aanwezige arbeidskrachten. De variabiliteit blijft echter beperkt, want de dagroosters kunnen 
slechts 2 uren in meer of in min verschillen van het normale uurrooster, met een maximum van 9 
uren per dag en de weekroosters kunnen slechts 5 uren in meer of in min verschillen van het 
normale uurrooster, met een maximum van 45 uren per week.  De normale wekelijkse 
arbeidsduur moet op gemiddelde wijze worden gerespecteerd over een referentieperiode van 12 
maanden. Vervolgens zullen werknemers op vrijwillige basis tot 100 overuren kunnen presteren 
en zullen in ruil voor een overloon. Ten derde werd de interne grens van de arbeidsduur, dat wil 
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zeggen het maximumaantal uren van overschrijding van de normale wekelijkse arbeidsduurgrens 
dat nog moet worden ingehaald, opgetrokken tot 143 uren, ongeacht de duur van de 
referentieperiode (vroeger was dat 78 uur voor een referentieperiode van minder dan een jaar 
en 91 uur voor een referentieperiode gelijk aan een jaar. Ten vierde werd het plusminusconto-
systeem, dat vroeger was beperkt tot de automobielsector, uitgebreid tot alle ondernemingen 
van de private sector. Dat systeem maakt voor een onderneming een grotere arbeidsflexibiliteit 
mogelijk wanneer ze wordt blootgesteld aan een harde internationale concurrentiestrijd. De 
grens van de arbeidsduur zal in dat geval kunnen worden opgetrokken, maar mag niet langer zijn 
dan  10  uren  per  dag  en  48  uren  per  week.  De  laatste  maatregel  over  de  arbeidsduur  tot  slot  
biedt een wettelijk kader voor het systeem van de glijdende werktijden. De werknemer kan 
daarin zelf het begin en het einde van zijn werktijd bepalen, maar moet daarbij bepaalde grenzen 
naleven. 

De administratieve lasten zullen worden verlicht voor deeltijdwerkers. Bovendien zal een 
onderneming niet meer verplicht zijn alle werkroosters in het arbeidsreglement op te nemen. 

Een systeem van loopbaansparen werd ingevoerd waarin de werknemer onder meer 
bovenwettelijke  vakantiedagen  kan  opsparen  om  ze  later  te  nemen.  Hierdoor  kan  deze  zijn  
loopbaan zelfstandiger beheren en langer vakantie nemen indien nodig. Werknemers zullen ook 
verlofdagen kunnen schenken (uitsluitend dagen conventioneel verlof die de werknemer vrij kan 
opnemen) aan een collega met een ziek kind die al zijn verlof opgenomen heeft. Het palliatief 
verlof en het tijdskrediet met zorgmotief worden verlengd. Die bedragen nu 3 maanden en 
51 maanden tegenover respectievelijk 2 maanden en 48 maanden voorheen. 

In deze wet wordt ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voor uitzendkrachten 
vermeld. Deze stelt de ondernemingen in staat hun flexibiliteit inzake werkgelegenheid te 
handhaven en biedt de uitzendkrachten enige financiële zekerheid. 

Het regelmatige telewerk wordt momenteel geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad en de wet van 3 juli 1978. Tot dusver was er geen 
omkadering voorzien voor het occasionele telewerk. Deze nieuwe wet creëert dus een wettelijk 
kader dat bepaalt in welke omstandigheden een werknemer aanspraak kan maken op 
occasioneel telewerk.  

De administratieve procedure voor gegroepeerde banen werd vereenvoudigd. Een groepering 
van kleine ondernemingen kan besluiten gezamenlijk werknemers in dienst te nemen. Die 
groepering mag echter niet meer dan 50 werknemers aannemen. 

Voor de werknemers werd ook een nieuwe opleidingsdoelstelling vastgesteld, namelijk 
gemiddeld 5 dagen per voltijds equivalent per jaar. Vóór die hervorming beoogden de 
ondernemingen 1,9 % van hun totale loonsom te besteden aan opleiding. De vaststelling per 
voltijds equivalent zou moeten zorgen voor een betere spreiding van de opleidingsdagen over de 
werknemers, wat hun inzetbaarheid zal verhogen.  

Ten slotte geldt voor de e-commercesector wettelijk een afwijking op het verbod van 
nachtarbeid, d.w.z. tussen 20 uur en 6 uur, voor de logistieke en ondersteunende diensten. 
 
Deze tekst is dus zowel gericht op de werkgevers, die hun concurrentievermogen zullen kunnen 
verstevigen, als op de werknemers, van wie de loopbanen geleidelijk langer zullen worden, met 
name omdat hij invloed uitoefent op de arbeidsomstandigheden en het evenwicht tussen het 
gezins- en beroepsleven. 
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2.2. Soorten banen die in 2016 in België werden gecreëerd  

Om het verloop van onze arbeidsmarkt te beoordelen, is het interessant de kenmerken van de 
werkgelegenheidscreatie in 2016 (ongeveer 59 000 nettobanen) te vergelijken met die van de 
reeds in de economie bestaande banen. Om die kenmerken te bepalen, wordt gebruikgemaakt 
van de enquête naar de arbeidskrachten. Deze verschaft aanvullende informatie bij de 
werkgelegenheidsstatistieken die het INR opstelt in het kader van de nationale rekeningen, 
waarin enkel het statuut en de bedrijfstak zijn opgenomen. De enquête steunt op een 
representatief staal van de bevolking en verstrekt tal van details over personen en banen. De 
resultaten moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vooral indien 
de selectiecriteria worden uitgebreid. Ze dienen als relevant te worden beschouwd binnen een 
betrouwbaarheidsinterval (zoals voor steekproeven en andere opiniepeilingen). Bovendien is het 
niet mogelijk aan de hand van de gegevens uit te maken wat de eventuele gevolgen zijn van de 
verschillende door de overheid genomen maatregelen, aangezien deze niet los kunnen worden 
gezien van de effecten die verband houden met de economische conjunctuur. 

De analyse heeft betrekking op de groep van personen die in 2016 een baan hebben gevonden 
terwijl ze in 2015 niet werkten (werkzoekend of inactief), teneinde het profiel van die nieuwe 
werknemers af te bakenen. 

Die nieuwe werkenden vertegenwoordigden 6,5 % van de totale werkgelegenheid in 2016. Van 
die  nieuwkomers  was in  2015 65 % inactief  en 35 % werkloos.  Bij  de inactieven die  in  2016 een 
baan vonden, waren vooral jonge schoolverlaters goed vertegenwoordigd met 56 %, gevolgd door 
de arbeidsongeschikten (17 %), de huismannen/huisvrouwen (8 %) en de gepensioneerden (6 %). 

De nieuw in dienst genomen werknemers waren vaker loontrekkende (90 %) dan de reeds op de 
arbeidsmarkt aanwezige personen (85 %). 68 % van de nieuwe banen ontstond in de 
conjunctuurgevoelige bedrijfstakken, 20 % in de andere niet-marktdiensten en 12 % in de 
overheid en het onderwijs. Uit die percentages blijkt een sterkere werkgelegenheidscreatie in de 
conjunctuurgevoelige branches, aangezien ze slechts 63 % van de totale werkgelegenheid 
uitmaken, en in mindere mate bij de overige diensten, die 19 % van de totale werkgelegenheid 
vertegenwoordigen. De onderverdeling naar vereist scholingsniveau voor de arbeidsplaats wijst 
op een groter aandeel van middengekwalificeerde beroepen (53 %, tegen 43 % van de totale 
werkgelegenheid). De laaggekwalificeerde beroepen zijn eveneens beter vertegenwoordigd met 
17 %, tegen 11 % in het totaal. Nieuwe werkenden hebben vaker een tijdelijke 
arbeidsovereenkomst (52 %) dan merkbaar is voor de totale werkgelegenheid (9 % van de 
arbeidsovereenkomsten wordt voor een bepaalde duur gesloten). Dit hoeft niet te verwonderen, 
aangezien de voorgestelde contracten voor een nieuwe baan vaak arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde duur zijn. Omdat de proefperiode werd afgeschaft, bieden de werkgevers bovendien 
gemakkelijker tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan (inclusief uitzendcontracten). Deeltijdarbeid 
is oververtegenwoordigd: 40 % van de nieuw in dienst genomen werknemers werkt deeltijds, 
tegen 25 % voor de totale werkgelegenheid. Ten slotte is het inkomenspeil van de nieuw in dienst 
genomen werknemers relatief laag (47 % van hen behoort tot het eerste kwintiel, tegen 23 % van 
het totaal). Deze laatste vaststelling moet echter worden gerelativeerd, wegens het vooruitzicht 
op een toename van het inkomen gedurende de rest van de loopbaan. 

De eigenschappen van de nieuw in dienst genomen individuen kunnen eveneens worden belicht. 
Zo bestaat 49 % van hen uit vrouwen, tegen 46 % van het totale aantal werkenden. Het gaat ook 
voornamelijk om jongeren tussen 15 en 24 jaar (39 %, tegen maar 6 % van het totale aantal 
banen). Van die individuen is 32 % hooggeschoold, 43 % middengeschoold en 25 % laaggeschoold 
(tegen  respectievelijk  44  %,  40  %  en  16  %  voor  het  geheel  van  de  werkzame  personen).  Van  de  
nieuwe werkenden woont 57 % in Vlaanderen, 29 % in Wallonië en 14 % in Brussel. In vergelijking 
met de totale werkgelegenheid van de inwoners van elk gewest activeert Brussel het grootste 
aantal personen, aangezien de nieuwe banen in dat gewest 9,3 % van de werkgelegenheid 
vertegenwoordigen, gevolgd door Wallonië met 6,5 % en Vlaanderen met 6 %. 
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Tabel 10 - Beschrijving van de kenmerken van de nieuwe werkenden en van het soort baan dat ze 
hebben gevonden in vergelijking met de bestaande kenmerken voor het totale aantal banen  
(2016, in % van het overeenstemmende totaal) 
 

 Nieuwe banen1 Totaal aantal banen 
   
Kenmerken van de werkgelegenheid   
   Statuut2   
      Loontrekkende 90 85 
      Zelfstandigen 8 14 
   Bedrijfstak   
      Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 68 63 
      Overheid en onderwijs 12 18 
      Overige diensten 20 19 
   Beroep3   
      Hooggekwalificeerd 30 46 
      Middengekwalificeerd 53 43 
      Laaggekwalificeerd 17 11 
   Type van arbeidsovereenkomst   
      Tijdelijke 52 9 
      Vaste 48 91 
   Werkduur   
      Deeltijds 40 25 
      Voltijds 60 75 
   Inkomenspeil4   
      Eerste kwintiel 47 23 
      Tweede kwintiel 19 20 
      Derde kwintiel 12 18 
      Vierde kwintiel 12 21 
      Vijfde kwintiel 11 18 
   
Eigenschappen van de personen   
   Geslacht   
      Vrouwen 49 46 
      Mannen 51 54 
   Leeftijd    
      15-24-jaar 39 6 
      25-49 jaar 45 65 
      50 jaar en ouder 16 29 
   Scholingsniveau   
      Hooggeschoold 32 44 
      Middengeschoold 43 40 
      Laaggeschoold 25 17 
   Gewest waar ze wonen   
      Brussel 14 10 
      Vlaanderen 57 61 
      Wallonië 29 29 
   

 

 
Bron: EC (EAK). 
1 Gedefinieerd als de personen die werkten in 2016 terwijl ze werkzoekend of inactief waren in 2015. 
2  Het restpercentage omvat de niet-vergoede helpers. 
3  De beroepen zijn ingedeeld op basis van de nomenclatuur ISCO. De hooggekwalificeerde beroepen omvatten de directeurs en 

kaderleden, de intellectuele en wetenschappelijke beroepen, en de technici en verwante beroepen. De middengekwalificeerde 
beroepen bestaan uit administratieve bedienden, personeel dat rechtstreeks diensten verleent aan particulieren, handelaars en 
verkopers, landbouwers, gekwalificeerde beroepen in de industrie en de ambachtelijke sector, en machinebestuurders en 
assemblagearbeiders. De laaggekwalificeerde beroepen stemmen overeen met de elementaire beroepen. 

4 Op basis van het netto maandloon. 
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Tabel 11 - Verloop van de kenmerken van de nieuwe werkenden1 en van het type baan dat ze hebben 
gevonden 
(in % van het totale aantal nieuwe werkenden) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
            
Kenmerken van de 
werkgelegenheid                     

  

   Statuut2                       
      Loontrekkende 93 92 93 93 92 90 90 89 89 90 90 
      Zelfstandige 6 7 5 5 6 7 7 9 8 8 8 
   Bedrijfstak                       
      Conjunctuurgevoelige 
bedrijfstakken - - 67 63 65 66 67 67 67 65 68 

      Overheid en onderwijs - - 13 15 13 13 12 13 12 13 12 
      Overige diensten - - 20 22 22 22 21 21 21 21 20 
   Beroep3                       
      Hooggekwalificeerd - - - - - 27 30 30 30 33 30 
      Middengekwalificeerd - - - - - 55 52 50 51 50 53 
      Laaggekwalificeerd - - - - - 18 18 19 19 17 17 
   Type van 
arbeidsovereenkomst                       

      Tijdelijke 47 45 45 49 45 50 45 48 48 52 52 
      Vaste 53 55 55 51 55 50 55 52 52 48 48 
   Arbeidsduur                       
      Deeltijds 35 33 35 37 37 38 39 40 38 37 40 
      Voltijds 65 67 65 63 63 62 61 60 62 63 60 
   Inkomenspeil                       
      Eerste kwintiel - - - 50 44 44 44 43 44 43 47 
      Tweede kwintiel - - - 24 28 23 24 26 29 27 19 
      Derde kwintiel - - - 13 13 18 18 16 12 15 12 
      Vierde kwintiel - - - 9 11 10 9 11 10 11 12 
      Vijfde kwintiel - - - 4 4 5 5 5 4 4 11 
            
Kenmerken van de 
personen                       

   Geslacht                       
      Vrouwen 51 50 52 53 51 50 52 51 51 50 49 
      Mannen 49 50 48 47 49 50 48 49 49 50 51 
   Leeftijd                        
      15-24 jaar 43 43 43 47 42 41 40 40 39 38 39 
      25-49 jaar 48 46 47 43 47 48 46 46 45 48 45 
      50 jaar en ouder 9 10 9 10 11 12 14 14 16 14 16 
   Scholingsniveau                       
      Hooggeschoold 29 29 29 29 30 29 32 35 35 35 32 
      Middengeschoold 41 40 41 42 42 41 40 40 39 42 43 
      Laaggeschoold 30 31 30 29 28 30 28 26 26 23 25 
   Gewest waar ze wonen                       
      Brussel 13 13 15 16 14 14 15 14 13 15 14 
      Vlaanderen 53 55 52 49 53 52 51 55 56 56 57 
      Wallonië 34 33 33 35 33 34 34 30 30 30 29 
            

 

 
Bron: EC (EAK). 
1 Gedefinieerd als de personen die in het beschouwde jaar werkten terwijl ze een jaar eerder werkzoekend of inactief waren. 
2  Het restpercentage omvat de niet-vergoede helpers. 
3  De beroepen zijn ingedeeld op basis van de nomenclatuur ISCO. De hooggekwalificeerde beroepen omvatten de directeurs en 

kaderleden, de intellectuele en wetenschappelijke beroepen, en de technici en verwante beroepen. De middengekwalificeerde 
beroepen bestaan uit administratieve bedienden, personeel dat rechtstreeks diensten verleent aan particulieren, handelaars en 
verkopers, landbouwers, geschoolde beroepen in de industrie en de ambachtelijke sector, en machinebestuurders en 
assemblagearbeiders. De laaggekwalificeerde beroepen stemmen overeen met de elementaire beroepen. 
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Voor  de  voorgaande  jaren  kan  een  soortgelijke  analyse  worden  uitgevoerd.  Voor  elk  van  de  
bestudeerde jaren worden de personen onderzocht die een baan vonden terwijl ze een jaar 
eerder inactief of werkloos waren. Het aandeel van de nieuwe werkenden in het totale aantal 
werkenden is in de loop der tijd weinig veranderd (daling van 6,7 % in 2006 tot 6,5 % in 2016, met 
een gemiddelde van 6,2 % over de hele periode). Het percentage gewezen werklozen is eveneens 
stabiel, aangezien deze in 2006 reeds 35 % van de nieuwe werkenden uitmaakten. Dat is dus 
precies hetzelfde percentage als nu. 

De individuele eigenschappen van die nieuwe werkenden en de kenmerken van hun baan zijn 
tijdens het laatste decennium weinig veranderd. Enkele veranderingen kunnen echter worden 
aangestipt. In verband met de kenmerken van de banen kan onder meer worden vastgesteld dat 
een groter deel van de werknemers deeltijds werkt (35 % in 2006, tegen 40 % in 2016) of een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft (47 % in 2006 en 52 % in 2016). Voorts zijn nieuwe 
werkenden vaker dan in het verleden 50 jaar of ouder (9 % in 2006, tegen 16 % in 2016). Ze zijn 
ook vaker hoog- en middengeschoold (respectievelijk 32 en 43 % in 2016, terwijl dat in 2006 
respectievelijk voor slechts 29 en 41 % van hen gold). 

2.3. Werkgelegenheid, ongelijkheid en armoederisico 

Arbeidsmarktintegratie blijft van primordiaal belang om de armoede bestrijden. Uit een analyse 
van België en de zes referentielanden (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland en 
Zweden) blijkt een duidelijk negatief verband tussen het armoederisico en de 
werkgelegenheidsgraad. 

 
Grafiek 22 - Internationale vergelijking van het verband tussen de werkgelegenheidsgraad en het 
armoederisico1 
(in %) 
 

 
 
Bron: EC. 
1 De laatste gegevens over het armoederisico in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken en Zweden dateren van 

2015. Het armoederisico wordt berekend in procenten van de totale bevolking en omvat de personen die een risico 
op armoede of sociale uitsluiting lopen. Die personen worden geconfronteerd met ten minste een van de drie 
volgende risico's: inkomensarmoede, ernstig materieel gemis of geringe arbeidsintensiteit. 
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De landen met een hogere werkgelegenheidsgraad zijn ook die waar het armoederisico het laagst 
is. Dat geldt onder meer voor Zweden, Denemarken en Nederland. Ook in België kan worden 
vastgesteld dat de stijging van de werkgelegenheidsgraad met 1,2 procentpunt tijdens de laatste 
elf jaar heeft gezorgd voor een daling van het armoederisico met 1,9 procentpunt. Dat is de 
grootste verbetering tijdens de periode, hoewel Frankrijk verhoudingsgewijs eveneens zijn 
armoederisico sterk heeft verlaagd (bij een toename van de werkgelegenheidsgraad met 
0,6 procentpunt daalde het armoederisico met 1,2 procentpunt). Ondanks die stijging slaagde 
België er echter niet in de armoedegraad te verlagen tot het niveau in de andere landen uit de 
vergelijking. Op grond van de analyse kan worden verondersteld dat de integratie van een groter 
deel van de bevolking in de werkgelegenheid een gunstig effect zal hebben. Het blijft belangrijk te 
onderstrepen dat die integratie niet ten koste mag gaan van de arbeidskwaliteit. In Duitsland 
blijkt bijvoorbeeld dat de zeer forse stijging van de werkgelegenheid, ten belope van 
9,3 procentpunt tijdens de periode, een stijging van het armoederisico met 1,6 procentpunt heeft 
veroorzaakt. Dat is ongetwijfeld toe te schrijven aan het grote aantal laagbetaalde en soms 
precaire banen in dat land, doorgaans mini-jobs genoemd. De resultaten van Zweden 
verslechteren eveneens, maar het armoederisico blijft er het laagst van onze referentiegroep en 
de werkgelegenheidsgraad het hoogst. Dit wijst erop dat het nodig is een beleid na te streven dat 
zowel gericht is op meer werkgelegenheid als op kwaliteitsvolle banen. 

 
Grafiek 23 – Armoederisicograad1 en werkgelegenheidsgraad in België en in de drie gewesten 
(in % van de totale bevolking) 
 

 
 
Bron: EC. 
1 Inkomensarmoede wordt gedefinieerd als het aandeel van de personen met een beschikbaar inkomen dat lager is 

dan 60 % van het mediaan beschikbaar inkomen. 
 
 

Op gewestelijk niveau omvatten de beschikbare gegevens de armoederisicograad. Deze graad 
wordt anders gedefinieerd dan het risico op armoede of sociale uitsluiting dat omschreven is in de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie. De armoederisicograad stemt overeen met het 
aandeel van de personen9 met een beschikbaar inkomen dat lager is dan de 
armoederisicodrempel die is vastgesteld op 60% van het nationaal mediaan beschikbaar inkomen. 

                                                             
9 De armoederisicograad wordt berekend in procenten van de totale bevolking. Het beschikbaar inkomen stemt 

overeen met het totale inkomen waarover het gezin beschikt, na belastingen en belastingaftrekken, gedeeld door 
het aantal gezinsleden omgerekend in ‘volwassene-equivalent’. De equivalentie tussen de gezinsleden wordt 
verkregen door weging op basis van de leeftijd. 
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Deze drempel is toegenomen van € 828 in 2005 tot € 1 083 in 201510 voor een alleenstaande. Uit 
de resultaten blijkt dat de armoederisicograad het hoogst is in het Brussels Gewest, met bijna 30% 
van  de  bevolking  in  2015.  Dit  is  ook  het  gewest  waar  de  werkgelegenheidsgraad  het  laagst  is  
(58,7% in 2015). In het Vlaams Gewest, daarentegen, gaat een lage armoederisicograad (10,3% in 
2015) gepaard met een hoge werkgelegenheidsgraad (71,9% in 2015). Wallonië neemt een 
middenpositie in. Ook op basis van die indicator blijkt de armoede dus omgekeerd evenredig te 
zijn met de werkgelegenheid van de bevolking. Werk biedt een individu niet alleen een toereikend 
inkomen maar is ook een factor van integratie en sociale erkenning die bijdraagt tot meer cohesie 
in de bevolking. 

 
Grafiek 24 - Armoederisicograad1 naar arbeidsmarktstatuut 
(in %, bevolking van 18 tot 64 jaar) 
 

 
 
Bron: EC. 
1 Inkomensarmoede wordt gedefinieerd als het aandeel van de personen met een beschikbaar inkomen dat lager is 

dan 60 % van het mediaan beschikbaar inkomen. 
 

 

In alle landen is werken een efficiënte manier om zich te beschermen tegen de armoede. Het 
armoederisico voor personen die werken, ligt aanzienlijk lager dan voor werkloze of inactieve 
(andere dan gepensioneerde) personen. Voor die laatste twee groepen is de situatie aanzienlijk 
verslechterd sinds 2005, in het bijzonder in Duitsland. In Zweden is de situatie ook aanzienlijk 
verslechterd voor de inactieven en de werklozen, maar de armoederisicograad blijft binnen de 
norm van de andere geanalyseerde landen door het lagere initiële niveau.  

In  België  loopt  14  %  van  de  bevolking  tussen  18en  64  jaar  het  risico  op  armoede.  Die  graad  
bedraagt 5 % voor personen die werken, 32 % voor inactieven (andere dan gepensioneerden) en 
40 % voor werklozen. Met die cijfers neemt België een middenpositie in. In Nederland is die graad 
het laagst. Duitsland presteert het minst goed. 

  

                                                             
10 Laatste beschikbare jaar. 
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Grafiek 25 - Internationale vergelijking van de inkomensongelijkheid 
(inkomenskwintielverhouding S80/S20) 
 

 
 
Bron: EC. 
 
 

Voor de inkomensongelijkheid, die wordt gemeten aan de hand van de verhouding tussen het 
inkomen van de rijkste 20 % en dat van de armste 20 %, neemt Duitsland de laatste plaats in en 
de situatie is er verslechterd sinds 2005. België, daarentegen, is net als Nederland en Zweden een 
land waar de inkomens relatief gelijker verdeeld zijn; enkel Finland presteert ter zake iets beter. 

Uit de indicatoren voor de arbeidskwaliteit, die worden berekend door de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), blijkt tevens dat in 
België 84,4 % van de bevolking in 2014 over ten minste eenzelfde inkomenszekerheid beschikte11 
als in 2013. Dit verschijnsel is zelfs meer uitgesproken voor vrouwen dan voor mannen, aangezien 
de percentages respectievelijk 85,3 % en 83,4 % bedragen. Het loonverloop, daarentegen, blijft 
problematisch aangezien 44,6 % van de loontrekkenden die deel uitmaakten van de 10 % minst 
rijken in 2012, nog altijd tot die categorie behoorden in 2014. Slechts 9,3 % zal de groep van de 
60 % rijksten bereiken. Wanneer een werknemer zich evenwel bovenaan de verdeling bevindt (4de 
deciel en hoger), heeft hij 81,4 % kans daar nog twee jaar langer te blijven. Uit een vergelijking 
tussen mannen en vrouwen blijkt dat een loontrekkende vrouw die in 2012 laagbetaald was 
(eerste  deciel)  44  %  kans  maakt  dat  ze  dit  nog  altijd  is  in  2014,  terwijl  dat  percentage  voor  de  
mannen 45,5 % beloopt. Niettemin zijn veranderingen van inkomenscategorie voor de lage lonen 
veeleer in het onderste gedeelte van de verdeling voor de vrouwen merkbaar: 15,8 % van hen zal 
in het tweede deciel geraken, tegen 8,8 % van de mannen. 

  

                                                             
11 Laatste beschikbare jaar. 
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Grafiek 26 - Onzekerheid op de arbeidsmarkt1 en aandeel van de werknemers met een laag loon 
 

 
  
Bron: EC, OESO. 
1 Gedefinieerd als het inkomensverlies dat wordt verwacht door werkloosheid. Onzekerheid op de arbeidsmarkt is 

niet beschikbaar per leeftijdsgroep voor Nederland. 
2 Percentage werknemers met een loon dat lager ligt dan twee derde van het nationaal mediaan bruto-uurloon. 
 
 

België kent een gemiddelde onzekerheid op de arbeidsmarkt in vergelijking met de bestudeerde 
landen. Die indicator is door de OESO gedefinieerd als het verwachte inkomensverlies als gevolg 
van werkloosheid. Dat verlies wordt bepaald door het werkloosheidsrisico12 en de gulheid van de 
werkloosheidsverzekering13, hetzij de duur en de vervangingsratio van de 
werkloosheidsuitkeringen in vergelijking met het vroegere loon.  

Dat blijkt klein te zijn in alle geanalyseerde landen. In België bedraagt het 3,6 %. Dat resultaat is 
met name toe te schrijven aan de relatief beperkte inkomensverliezen in geval van werkloosheid.  

Die indicator varieert sterk afhankelijk van de leeftijd. Voor personen jonger dan 30 jaar ligt hij 
beduidend hoger. In België is de onzekerheid op de arbeidsmarkt drie keer zo groot voor de 
personen jonger dan 30 jaar dan voor de 30- tot 49-jarigen en de 50- tot 64-jarigen. 

Het aandeel van de werknemers met een laag loon, dat zijn degenen van wie de bezoldiging 
minder dan twee derde van het nationaal mediaan bruto-uurloon bedraagt, is in België een van 
de geringste van Europa, namelijk minder dan 4 %. In Zweden is dat het laagst en in Duitsland het 
hoogst, in het bijzonder door de mini-jobs. 

  

                                                             
12 Gedefinieerd in termen van het risico op verlies van werk en de verwachte duur van de werkloosheid. 
13 Gedefinieerd in termen van vervangingsratio en dekkingsgraad, hetzij het percentage van de NWWZ dat recht heeft 

op werkloosheidsuitkeringen. 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

72. 

 
Grafiek 27 - Loonverschil tussen mannen en vrouwen 
(verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en dat van vrouwen in % van het gemiddelde 
bruto-uurloon van mannen, ondernemingen met 10 werknemers of meer in de industrie, de 
bouwnijverheid en de dienstensector) 
 

 
 
Bron: EC. 
 
 

De loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn minder uitgesproken in België dan in de 
andere referentielanden. Bovendien is de situatie sinds 2007 sterk verbeterd: terwijl het 
loonverschil toen nog 10,1 % bedroeg, kwam het in 2015 uit op 6,5 %. Dat cijfer ligt ver onder dat 
in de andere landen, waar de verschillen schommelen tussen 14 % voor Zweden en 22 % voor 
Duitsland. 
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3. LANGETERMIJNVISIE 

De door de Europese Unie in 2010 gelanceerde ‘Europa 2020’-strategie loopt stilaan ten einde. 
Gespreid over tien jaar had die strategie als doel de groei en de werkgelegenheid te ondersteunen 
door het creëren van de voorwaarden voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Er wordt in 
het bijzonder gemikt op vijf doelstellingen: werkgelegenheid, R&D, klimaat, onderwijs en 
armoedebestrijding. 

 
Grafiek 28 - Traject naar de doelstelling inzake werkgelegenheidsgraad in België 
(in % van de overeenstemmende bevolking, tenzij anders vermeld) 

 

 
 

Bron: EC (EAK). 
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De werkgelegenheidsgraad van de 20-64-jarigen, d.w.z. het percentage personen uit die 
leeftijdsgroep die een bezoldigde baan uitoefenen, bedroeg in 2016 maar 67,7 %, dat is een 
percentage dat nog zeer ver verwijderd was van de doelstelling van 73,2 %, die door de Belgische 
autoriteiten werd bepaald tegen 2020. Volgens de laatste economische vooruitzichten van het 
Federaal Planbureau, zou de werkgelegenheidsgraad tegen 2020 niet uitkomen boven 70 %. Dat 
verschil is deels toe te schrijven aan de tol die werd betaald als gevolg van de grote recessie, die 
de werkgelegenheidsdynamiek op basis waarvan de doelstelling werd bepaald, gefnuikt heeft. De 
gestage toename, behalve in 2013, van de werkgelegenheid was de facto niet sneller dan die van 
de bevolking op arbeidsleeftijd, zodat de werkgelegenheidsgraad, hoewel in België nooit eerder 
zo vele werkenden werden opgetekend, gedurende nagenoeg vijf jaar (van 2011 tot 2015) 
stagneerde rond de 67,2 %. Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, is het aantal werkenden 
tijdens die periode immers minder snel gestegen dan het aantal personen op arbeidsleeftijd (20-
64 jaar). 

 
Grafiek 29 – Verloop van het aantal werkenden ten opzichte van de bevolking op arbeidsleeftijd 
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, bevolking van 20 tot 64 jaar) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Voor vrouwen, 55-plussers en niet-Europese onderdanen werden specifieke doelstellingen 
bepaald in België. Wat betreft die drie categorieën, volgt enkel de werkgelegenheidsgraad van de 
55-plussers het vereiste traject om naar een werkgelegenheidsgraad van 50 % te leiden. De 
hervormingen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van de pensioenregelingen 
hebben te maken met dat verloop. Er moeten nog belangrijke inspanningen worden geleverd, 
voornamelijk voor de twee andere categorieën. Hoewel de werkgelegenheid van vrouwen sinds 
2000 nagenoeg voortdurend toeneemt, lijkt ze de laatste drie jaar te stagneren rond 63 %. Het 
verschil in werkgelegenheidsgraad tussen Belgen en niet-Europese onderdanen lijkt sterker te 
variëren. Terwijl het in 2015 beduidend leek te zijn afgenomen en het vereiste traject volgde, nam 
het in 2016 opnieuw toe en bedraagt thans 27,3 procentpunt. Dat verschil kan worden verklaard 
door een afname van de werkgelegenheidsgraad van de niet-Europese staatsburgers, aangezien 
die van de Belgen een lichte toename vertoonde (van 68,5 % in 2015 tot 69 % in 2016). Slechts 
41,6 % van die niet-Europese staatsburgers waren in 2016 aan het werk, terwijl dat aantal het 
voorgaande jaar 45,2 % bedroeg. Uit de uitsplitsing van de werkgelegenheidsgraad blijkt dat het 
verschil toe te schrijven is aan een kleiner aantal werkenden in die groep veeleer dan aan een 
stijging van de bevolking op arbeidsleeftijd. 
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De drie gewesten hebben erkend dat maatregelen nodig zijn om de werkgelegenheidsgraad van 
de in de ‘Europa 2020’-strategie omschreven groepen te verhogen, maar enkel Vlaanderen heeft 
streefcijfers inzake werkgelegenheidsgraad tegen 2020 vastgelegd. Hoewel de beoogde niveaus 
nog  niet  werden  bereikt,  kan  het  Vlaams  Gewest  al  met  al  betere  resultaten  voorleggen.  De  
werkgelegenheidsgraden van de 20-64-jarigen in het Waals en het Brussels Gewest zijn in 2016 
echter met meer dan een procentpunt verbeterd. Er zij ook opgemerkt dat Brussel goed scoort 
wat betreft de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers, alsook met betrekking tot het verschil 
tussen Belgen en niet-Europese staatsburgers.  

 
Tabel 12 –Follow-up van de doelstellingen Europa 2020 voor België en de drie gewesten 
(in % van de overeenstemmende bevolking, tenzij anders vermeld) 
 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 
 2010 2016 Doelstelling 

2020 
2010 2016 2010 2016 Doelstellingen 

2020 
2010 2016 

           
Onderwijs en 
opleiding 

          

NEET (15-24-
jarigen) 

10,9 9,9 8,2 17,0 15,2 7,5 7,5 - 14,6 12,2 

Schoolafhakers 
(18-24-jarigen) 

11,9 8,8 9,5 18,4 14,8 9,6 6,8 5,2 13,7 10,3 

Diploma hoger 
onderwijs (30-
34-jarigen) 

44,4 45,6 47,0 48,7 51,9 45,0 47,3 47,8 41,5 39,6 

           
           

 

 
Bron: EC 
 
 

Over het algemeen stroken de indicatoren inzake onderwijs en opleiding met het vereiste traject 
om de doelstelling tegen 2020 te halen (gedetailleerde informatie in sectie 1.3. van het 
thematisch deel). Het percentage schoolafhakers is ten opzichte van 2010 met 3,1 procentpunt 
afgenomen. In Wallonië en in Brussel werden belangrijke inspanningen geleverd (respectievelijk -
3,4 en -3,6 procentpunt ten opzichte van 2010), hoewel de percentages blijven uitkomen boven 
die in het Vlaams Gewest. Die bevinding geldt ook voor de NEET14. Het aandeel van de personen 
met een diploma hoger onderwijs in de bevolking van 30 tot 34 jaar bedroeg in 2016 45,6 %, dat is 
1,2 procentpunt meer dan zes jaar eerder. De grootste stijging werd opgetekend in Brussel (+3,2 
procentpunt), waar ook het hoogste percentage wordt bereikt, nl. 51,9 %. 

 

  

                                                             
14 Jongeren die niet werken en die geen opleiding volgen. 
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INLEIDING 

De demografische vergrijzing stelt onze maatschappij voor verschillende uitdagingen. De aandacht 
van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid gaat uit naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt, die 
echter niet kunnen worden losgekoppeld van haar impact op de economische ontwikkelingen en 
de sociale bescherming. Werk is immers een belangrijke determinant van het vermogen van een 
economie om waarde te creëren, waarop, in ons model, het grootste gedeelte van de financiering 
van de sociale  zekerheid  berust.  Voor  het  individu blijft  werk  de belangrijkste  factor  van sociale  
integratie en de voornaamste bron van inkomsten. Voor de maatschappij staat het derhalve borg 
voor een betere sociale samenhang.  

Door de veroudering van de bevolking komen de lasten van een groeiende afhankelijke bevolking 
terecht bij een kleinere groep actieven. De vergrijzing kan mogelijks ook een belangrijke bron van 
nieuwe activiteiten zijn, in het bijzonder betreffende de hulp aan en de verzorging van personen.  

Om het hoofd te bieden aan de verwachte inkrimping van het arbeidsaanbod, wordt zowel gemikt 
op een hogere participatie van alle groepen van de bevolking op arbeidsleeftijd als op een uitstel 
van de effectieve pensioenleeftijd.  

Met name wat de 50-plussers betreft, begint het sinds enkele jaren ingezette beleid vruchten af 
te werpen, maar België kan nog lang niet soortgelijke werkgelegenheidsgraden voorleggen als de 
noordse landen, die gelden als de referentie ter zake. Hoewel ook in de toekomst specifiek op die 
groep moet worden ingezet, dient de totale beroepsloopbaan in aanmerking te worden genomen 
om een algemeen beleid ter zake te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld met betrekking tot 
levenslang leren, het verloop van de lonen, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, enz. 
Problemen inzake productiviteit, arbeidskosten, gezondheid, motivatie, enz. van werknemers 
ontstaan immers lang vóór het bereiken van een bepaalde leeftijdsgrens, of die nu op 50, 55 of 60 
jaar ligt. Voor de ondernemingen is dit ook een manier om te vermijden dat de veroudering van 
hun personeelsbestand hun concurrentievermogen beïnvloedt. 

De in dit verslag voorgestelde analyse past dus in een algemene benadering van de 
beroepsloopbaan, waarbij de verantwoordelijkheden van de werknemers, de werkgevers en de 
overheid aan bod komen. Op die manier kunnen tegelijkertijd de aspecten inzake leeftijd 
(jongeren vs. ouderen), opleiding (initiële vs. voortgezette), bezoldigingen (verloop tijdens de 
loopbaan), en arbeidskwaliteit in aanmerking worden genomen, tegen een achtergrond van 
jobpolarisatie.  

In het verslag worden deze ontwikkelingen beschreven op basis van statistische gegevens die 
afkomstig zijn van enquêtes en van administratieve bronnen; daarbij wordt de Belgische situatie 
(en indien mogelijk die van de regio's) stelselmatig vergeleken met die in de buurlanden en in de 
noordse landen. Deze landen werden geselecteerd wegens hun uitstekende resultaten en omdat 
hun levensstandaard en sociale bescherming minstens vergelijkbaar zijn met die van België. Uit 
deze buitenlandse analyses en ervaringen dienen nuttige lessen getrokken te worden voor de 
hervorming van onze visie op de loopbaan tegen de achtergrond van de vergrijzing, die niet los 
kan worden gezien van belangrijke ontwikkelingen zoals de mondialisering en de digitalisering van 
de economie. Zo moet duidelijk zijn dat niet alle oplossingen van de overheid kunnen komen. Het 
maatschappelijk middenveld en vooral de sociale partners moeten zich  inzetten voor de 
ontwikkeling van een nieuw sociaal en economisch model dat het hoofd kan bieden aan deze 
uitdagingen en het land welvaart en cohesie kan verschaffen. 

Het eerste hoofdstuk van dit verslag biedt een statistisch overzicht van de loopbanen in België en 
in de gewesten, alsook in de referentielanden: Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, 
Nederland en Zweden. Achtereenvolgens komen de demografische ontwikkeling, de 
sociaaleconomische profielen van de bevolking op arbeidsleeftijd en de resultaten inzake scholing 
en permanente opleiding aan bod.  
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In het tweede hoofdstuk worden de kwalitatieve aspecten van werk onderzocht, nog steeds 
vanuit  het  perspectief  van  de  loopbaan.  Het  bestaat  uit  vier  grote  secties,  respectievelijk  in  
verband met de loonproblematiek, de loopbaanvooruitzichten, de intrinsieke kwaliteit van het 
werk (context, autonomie,…) en, ten slotte, de werktijd. 

De belangrijkste institutionele regelingen in verband met de loopbaan, met name het 
pensioenstelsel, de vroegtijdige uittredingen, de werkloosheidsverzekering en de begeleiding van 
55-plussers, alsook de invaliditeit, worden beschreven in het derde hoofdstuk. 

In het laatste hoofdstuk worden de verschillende elementen uit de voorgaande gedeeltes 
gebundeld, waarbij de resultaten van België en de gewesten vergeleken worden met die van de 
best presterende landen. Vervolgens worden de best practices van de meest performante landen 
toegelicht.  
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1. DE LOOPBANEN: STATISTISCH PANORAMA 

Dit hoofdstuk biedt een statistisch overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs in België, 
alsook in de andere landen uit de vergelijking. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de 
demografische ontwikkelingen beschreven. In de tweede paragraaf komt de werkgelegenheid 
naar scholingsniveau van de werknemers, het beroepsstatuut en het type van 
arbeidsovereenkomst aan bod. Vervolgens wordt de niet-werkgelegenheid geanalyseerd waarbij 
het onderscheid wordt gemaakt tussen werkloosheid en inactiviteit. In de laatste paragraaf wordt 
het onderwijsstelsel toegelicht aan de hand van een reeks indicatoren. 

1.1. Demografie 

De toename van de levensverwachting en het verloop van de demografische structuur wijzen op 
een vergrijzing van de bevolking. 

 
Grafiek 1 – Afhankelijkheidsgraad van de ouderen 
(bevolking van 65 jaar en ouder t.o.v. de bevolking van 15 tot 64 jaar) 
 

 
 
Bron: EC. 
 
 

Een en ander uit zich in de afhankelijkheidsgraad van de ouderen, die volgens de EC zou moeten 
toenemen  van  28  %  in  2016  tot  41  %  in  2040.  Het  feit  dat  de  naoorlogse  babyboomgeneraties  
geleidelijk aan deel gaan uitmaken van de leeftijdscategorie van de 65-plussers maakt dat de 
uitstroom uit de beroepsbevolking steeds minder wordt gecompenseerd door de instroom van 
jongeren die de leeftijd van 15 jaar bereiken.  
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Grafiek 2 – Verdeling van de bevolking naar leeftijdsgroep 
(in % van de totale bevolking) 
 

 
 
Bron: FPB. 
 
 

Concreet betekent dit dat terwijl de groep van de 15-64-jarigen tussen 2016 en 2040 relatief 
gezien zou krimpen van 65 tot 59 % van de totale bevolking, het aandeel van de groep van de 65-
plussers zou groeien van 18 tot 24 %. 

Door de vergrijzing van de bevolking rijst de vraag of de systemen van sociale bescherming 
houdbaar zijn. Het verschijnsel is relatief minder uitgesproken in België dan in bepaalde 
buurlanden. Volgens de vooruitzichten van de Europese Commissie zou de afhankelijkheidsgraad 
de komende decennia, van de landen waarmee wordt vergeleken, het sterkst verslechteren in 
Duitsland. Frankrijk, Nederland en Finland zijn ook minder goed bedeeld dan België. 

Aan dit louter kwantitatief aspect moet echter ook de kwalitatieve dimensie worden toegevoegd 
van de participatie van die personen aan de arbeidsmarkt en, meer in het bijzonder, aan de 
werkgelegenheid, die de noodzakelijke waardecreatie biedt voor de financiering van de sociale 
bescherming van een toenemende afhankelijke bevolking. 
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Grafiek 3 - Bevolking van 15 tot 74 jaar naar leeftijdsgroep en naar sociaaleconomische status: 
internationale vergelijking 
(in % van de bevolking van 15 tot 74 jaar, 2016) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 
De structuur van de bevolking naar leeftijd en naar sociaaleconomische status verschilt sterk 
tussen de landen waarmee wordt vergeleken. In de bovenstaande grafieken worden de voor ieder 
land specifieke demografische kenmerken weergegeven, maar ook de arbeidsmarktparticipatie 
van iedere leeftijdsgroep in de bevolking op arbeidsleeftijd. In België blijft de 
werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen (67,7 %) onder het Europese gemiddelde, en hij 
is vooral geconcentreerd bij beperktere leeftijdsgroepen. De werkenden aan de beide uiteinden 
van de leeftijdsverdeling zijn er verhoudingsgewijs minder talrijk dan in de meeste andere landen.  

Zo zijn in Nederland en Denemarken heel wat jongeren van minder dan 20 jaar aan het werk. Ook 
de verhouding van de 20-24-jarigen met een baan is er zeer hoog, net als in Duitsland en Zweden. 
Tal van jongeren oefenen er een beroepsactiviteit uit terwijl ze studeren. 
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Grafiek 4 – Aandeel van de jongeren die hun studie combineren met een bezoldigde baan 
(in % van de studentenbevolking van 15 tot 29 jaar, in 2015) 
 

 
 
Bron: EC (EAK).  
 
 

In België is de lage werkgelegenheidsgraad van de jongeren toe te schrijven aan een geringer 
percentage jongeren die het studeren cumuleren met werken, ondanks een forse stijging tijdens 
de afgelopen jaren (HRW 2015). Nochtans houdt studentenarbeid interessante kansen in, zowel 
voor de werkgever (een 'aanvullende' arbeidskracht) als voor de student (een bezoldigde 
beroepservaring).  

In de groep van de 55-59-jarigen neemt het aandeel van de werknemers in alle landen af. Die 
daling is evenwel beperkt in Zweden, Denemarken en Duitsland, terwijl ze in België al aanzienlijk 
is. Hetzelfde geldt voor de 60-64-jarigen: België telt ter zake het laagste aandeel van werknemers. 
Zweden behaalt de beste resultaten aan het bovenste uiteinde van de leeftijdsverdeling. 

Boven de wettelijke pensioenleeftijd1 is het aandeel van werkenden uiterst klein in België, terwijl 
die groep in Duitsland, Nederland, Finland, Zweden en Denemarken nog een niet te verwaarlozen 
aantal werknemers telt (in 2016 beloopt de werkgelegenheidsgraad van de 65-69-jarigen 4,7 % in 
België, tegen 21,8 % in Zweden, 19 % in Denemarken, 15,5 % in Duitsland, 13,8 % in Finland en 
13,1 % in Nederland). 

  

                                                             
1 In België is dat momenteel 65 jaar, en zal die leeftijd in 2025 toenemen tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. 
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Grafiek 5 – Bevolking van 15 tot 74 jaar naar leeftijdsgroep en naar sociaaleconomische status per gewest 
(in % van de bevolking van 15 tot 74 jaar, 2016) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 

België vertoont sterke verschillen tussen de gewesten: enerzijds, uit demografisch oogpunt, 
omdat de Brusselse bevolking veel jonger is dan in de beide andere gewesten, en anderzijds 
omdat de resultaten op de arbeidsmarkt beter zijn voor het Vlaams Gewest. 

De tussen de landen opgetekende verschillen in arbeidsmarktparticipatie voor de oudste 
leeftijdsgroepen zijn deels toe te schrijven aan het uiteenlopende institutionele kader inzake 
wettelijk pensioen, aan de mechanismen die het mogelijk maken voortijdig de arbeidsmarkt te 
verlaten, zonder hierdoor veel te verliezen in het pensioenbedrag, maar ook aan de geringere 
stimuli om op de arbeidsmarkt te blijven na een bepaalde leeftijd.  

 

Internationaal vergeleken, is de effectieve pensioenleeftijd in België een van de laagste van de 
landen waarmee wordt vergeleken. Om dat verschijnsel tegen te gaan, werden sinds het begin 
van het eeuw tal van maatregelen genomen: de wettelijke pensioenleeftijd voor de vrouwen werd 
verhoogd van 60 tot 65 jaar, de loopbaanvoorwaarden en de leeftijdscriteria voor de vervroegde-

 
Tabel 1 - Gemiddelde effectieve pensioenleeftijd  
(2015) 
 

  
 Mannen Vrouwen 
   
BE 60,2 59,8 
DK 63,7 61,8 
FI 62,4 62,6 
FR 59,3 59,7 
DE 62,8 62,7 
NL 63,7 61,9 
SE 65,7 64,4 
   

 

 
Bron: OESO. 
In het rood het zwakste resultaat, in het vet het beste. 
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uittredingsregelingen werden aangescherpt, en bepaalde regelingen werden geleidelijk 
afgeschaft, zoals het statuut van oudere werkloze, dat werklozen boven een zekere leeftijd 
vrijstelde van het zoeken naar werk. 

 

Deze reeks maatregelen heeft geleid tot een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd. 
Hoofdstuk 3 bevat een gedetailleerde analyse van de doorgevoerde hervormingen. 

1.2. Sociaaleconomisch profiel van de bevolking op arbeidsleeftijd 

Dit gedeelte behandelt de werkgelegenheid volgens het scholingsniveau van de werkenden, het 
beroepsstatuut en het type contract. Vervolgens wordt de niet-werkgelegenheid geanalyseerd, en 
wordt de werkloosheid en de inactiviteit apart behandeld.  

1.2.1. Werkgelegenheid 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de kenmerken van de personen die een bezoldigde 
beroepsactiviteit uitoefenen. De hierin toegelichte statistieken zijn afgeleid uit de door Eurostat 
gecoördineerde enquêtes naar de arbeidskrachten, die internationaal vergelijkbaar zijn. Iedereen 
die een bezoldigde activiteit tijdens de referentieperiode heeft gemeld, wordt geacht aan het 
werk te zijn, ongeacht de duur en de frequentie van die activiteit.  

Tegen de achtergrond van de verlenging van de loopbanen is het relevant zich niet te beperken 
tot de leeftijd van 65 jaar; de beschouwde leeftijdsgroep wordt dus, voor zover mogelijk, 
uitgebreid tot de 15-74-jarigen2. Hoewel werknemers van 65 jaar en ouder in België zeldzaam zijn, 
handhaaft een niet te verwaarlozen aandeel van hen zich immers op de arbeidsmarkt van andere 
landen, bijvoorbeeld in Zweden. In België zou de hervorming van de pensioenen er bovendien 
moeten toe bijdragen dat ze in de toekomst meer participeren aan de arbeidsmarkt, aangezien de 
wettelijke pensioenleeftijd in 2025 zal worden opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. 

                                                             
2 Het betreft dus een verschillende leeftijdsgroep dan in het conjoncturele deel, die de Europa 2020 doelstellingen 
analyseert. 

 
Grafiek 6 - Verloop van de effectieve pensioenleeftijd in België 
   

 
Bron: OESO (Older Worker Scoreboard 2015). 
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Hoewel in de nationale rekeningen gewag wordt gemaakt van een nettocreatie van 
550 000 banen in België sinds het begin van de eeuw, vertoont de werkgelegenheidsgraad op 
grond van de EAK niet dezelfde dynamiek, wegens de gelijktijdige stijging van de bevolking op 
arbeidsleeftijd.  

 
Grafiek 7 – Verloop van de werkgelegenheidsgraad naar gewest 
(in % van de bevolking van 15 tot 74 jaar) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Concreet nam de werkgelegenheidsgraad van de 15-74-jarigen in België tussen 2000 en 2016 toe 
van  53,4  %  tot  54,8  %.  Tijdens  die  periode  deed  de  sterkste  groei  zich  voor  in  Brussel  
(+2,1 procentpunt), gevolgd door Vlaanderen (1,8 procentpunt) en Wallonië (0,5 procentpunt). 

Tussen de landen waarmee wordt vergeleken, loopt de werkgelegenheidsgraad sterk uiteen. 
Terwijl deze in België op 54,8 % uitkomt voor de 15-74-jarigen, bedraagt hij in Zweden 67,1 %. Die 
situatie is het resultaat van een veelvoud aan institutionele en culturele factoren, en van een 
economische en demografische werkelijkheid die sterk verschilt van land tot land.  
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Tabel 2 – Werkgelegenheidsgraad naar leeftijdsgroep 
(in %) 
 

2000 SE DE NL DK FI FR BE 

         
15-19 18,1 29,1 58,6 59,0 28,0 10,4 7,4 
20-24 55,6 64,8 77,9 73,9 62,8 47,9 52,6 
25-29 75,1 75,7 86,5 80,2 74,6 76,0 82,4 
30-34 82,0 80,1 85,8 85,3 80,0 78,1 84,6 
35-39 84,1 81,4 83,1 88,9 83,9 79,8 82,3 
40-44 85,0 81,9 82,6 86,4 83,4 81,0 79,5 
45-49 84,8 80,6 80,0 84,5 83,4 80,0 75,7 
50-54 83,8 74,3 71,4 80,8 80,1 74,9 61,0 
55-59 78,6 56,4 54,1 72,6 58,5 48,1 37,9 
60-64 46,0 19,6 18,5 30,9 22,8 10,2 12,4 
65-69 14,2 4,9 5,1 8,1 5,0 2,1 2,3 
70-74 5,6 2,3 2,9 nd 2,9 0,9 1,8 
         

15-74 64,1 57,5 66,1 68,6 61,0 54,5 53,4 

                
 

 2016 SE DE NL DK FI FR BE 

         
15-19 22,7 26,7 52,4 50,5 22,6 9,4 5,2 
20-24 62,3 63,7 68,9 65,1 58,7 48,0 38,9 
25-29 78,9 78,3 82,9 74,2 72,8 74,1 74,9 
30-34 85,3 82,2 84,3 80,6 76,7 77,2 79,5 
35-39 87,7 83,9 83,9 83,8 80,6 80,6 81,6 
40-44 88,9 86,3 83,1 86,1 83,9 83,6 82,0 
45-49 88,7 87,7 83,5 85,7 84,1 82,0 80,1 
50-54 86,7 84,9 80,3 83,8 81,6 79,8 76,4 
55-59 83,2 79,4 72,9 80,6 75,6 70,3 63,2 
60-64 67,5 56,0 53,0 54,0 47,4 28,1 25,3 
65-69 21,8 15,5 13,1 19,0 13,8 6,3 4,7 
70-74 9,0 6,6 6,0 8,8 6,1 2,7 2,0 
       

  

15-74 67,1 66,2 65,8 65,7 59,8 56,1 54,8 

                
 

 
Bron: EC (EAK). 
In het rood het zwakste resultaat, in het vet het beste. 
 
 

Voor sommige leeftijdsgroepen van de bevolking ligt de werkgelegenheidsgraad zeer duidelijk 
onder het gemiddelde. Ongeacht het beschouwde land, bevinden de jongsten (onder de 25 jaar) 
en de ouderen (vanaf 55 jaar) zich in die situatie. Het verloop van de werkgelegenheidsgraden van 
die beide groepen loopt sinds het begin van de jaren 2000 echter sterk uiteen. Terwijl de 
werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers fors is gestegen, nam die van de jongeren af. Enkel 
Zweden is daar een uitzondering op, aangezien de werkgelegenheidsgraad er in alle 
leeftijdscategorieën toenam. 
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In België is de werkgelegenheidsgraad van de 20-24-jarigen met 14 procentpunt gedaald en die 
van de 25-29-jarigen met 8 procentpunt, terwijl die van de 50-54-jarigen terzelfder tijd is gestegen 
met 15 procentpunt en die van de 55-59-jarigen met 25 procentpunt. 

De daling van de werkgelegenheidsgraad van de jongeren kan in verband worden gebracht met 
een geleidelijke verlenging van de studieduur, wat bevorderlijk is voor een duurzame inschakeling 
op de arbeidsmarkt, voor zover de gekozen studierichtingen overeenstemmen met de 
marktbehoeften.  

 
Grafiek 8 – Verloop van de werkgelegenheidsgraad naar leeftijdsgroep 
(in %) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 

Anders dan in het verleden werd de werkgelegenheidsgraad van de 55-plussers daarentegen 
slechts weinig beïnvloed door de recente wijzigingen in de economische bedrijvigheid.  

De landen mogen dan wel gemeenschappelijke tendensen vertonen, er blijven ook aanzienlijke 
verschillen bestaan. Zo laten de noordse landen, maar ook Duitsland en Nederland, veel betere 
resultaten inzake werkgelegenheid optekenen dan België. Vooral Nederland behaalt zeer goede 
resultaten voor de jongeren, en Zweden onderscheidt zich aan het andere uiteinde van de 
spreiding naar leeftijd (en ook voor de tussenliggende leeftijdsgroepen). Ondanks de talrijke reeds 
ten uitvoer gelegde hervormingen, blijft de situatie van de jongeren onder de 25 jaar en van de 
55-plussers op de Belgische arbeidsmarkt sterk verschillend van die van de rest van de bevolking 
op arbeidsleeftijd. 
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1.2.1.1. Werkgelegenheid naar scholingsniveau van de werknemers en kwalificatieniveau van de 
beroepen  

Werkenden zijn steeds beter geschoold.  

Die ontwikkeling is enerzijds toe te schrijven aan het verloop van het scholingsniveau in de totale 
bevolking3. Zoals daarnet werd vermeld, volgen immers almaar meer jongeren hoger onderwijs, 
zodat het aandeel van de hooggeschoolden in de totale bevolking stijgt.  

Anderzijds stellen de ondernemingen voor een bepaalde arbeidsplaats steeds hogere eisen, onder 
meer wegens de steeds complexere productieprocessen en de digitalisering. Het aandeel van het 
arbeidsaanbod voor hooggeschoolden nam dan ook voortdurend toe.  

 
Grafiek 9 - Werkgelegenheidsgraad naar scholingsniveau van de werknemers en leeftijd 
(in %, 2016) 
    

 
 
Bron: EC (EAK). 
L: ten hoogste lager secundair, M: ten hoogste hoger secundair, H: hoger. 
Rangschikking van de landen op basis van de werkgelegenheidsgraad van de 15-64-jarigen, in dalende volgorde. 
 
 

In alle landen ligt de werkgelegenheidsgraad hoger naarmate het scholingsniveau toeneemt. Sinds 
2000 is die van de laaggeschoolden bovendien sterk afgenomen, terwijl die van de midden- en de 
hooggeschoolden vrijwel onveranderd bleef. In België bedraagt het verschil tussen de 
werkgelegenheidsgraad van de hoog- en de laaggeschoolden 46 procentpunt, dat is het grootste 
verschil in de landen waarmee wordt vergeleken. De werknemers in deze laatste groep hebben 
het over het algemeen moeilijker om zich aan te passen aan de veranderingen en de nieuwe 
vereisten, waardoor ze vaker te maken krijgen met instabiele banen en het daarmee gepaard 
gaande inkomensverlies. Er kan immers worden vastgesteld dat hoewel de bevolking nu minder 
laaggeschoolde mensen telt dan in het begin van de eeuw, de werkgelegenheidsgraad van deze 
groep is afgenomen. Die situatie is toe te schrijven aan de almaar grotere moeilijkheden voor wie 
niet over voldoende bagage beschikt om zich te integreren op de arbeidsmarkt, waar voortdurend 
hogere eisen worden gesteld en waar de vraag naar arbeid voor laaggeschoolde functies 
aanhoudend terugloopt.  

  

                                                             
3 Het scholingsniveau wordt hier gedefinieerd op basis van het maximale scholingsniveau, dat is ten hoogste het lager 
secundair voor de laaggeschoolden, het hoger secundair voor de middengeschoolden en het hoger onderwijs voor de 
hooggeschoolden. 
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Grafiek 10 - Verloop van het aandeel in de werkgelegenheid naar kwalificatieniveau van het beroep 
(2000-2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
L: laaggekwalificeerd beroep, M: middengekwalificeerd beroep, H: hooggekwalificeerd beroep, aan de hand van de 
Internationale standaard beroepenclassificatie (ISCO). 
 
 

Om de daling van de werkgelegenheidsgraad voor laaggeschoolden te begrijpen, kan de 
werkgelegenheid worden geanalyseerd uit het oogpunt van de beroepen en het daarvoor vereiste 
opleidingsniveau. De analyse is hier dus niet meer toegespitst op het scholingsniveau van de 
werkenden, maar op de vereiste scholing om een bepaalde arbeidsplaats te bekleden. 
Sedert  2000 neemt het aandeel van de middengekwalificeerde beroepen af, terwijl dat van de 
hooggekwalificeerde banen oploopt. Dit verschijnsel wordt doorgaans de polarisering van de 
arbeidsmarkt genoemd. De facto spoort de ontwikkeling van het scholingsniveau van de 
werkenden dus niet noodzakelijkerwijs met die van het kwalificatieniveau van de beroepen. Door 
het verdwijnen van middengekwalificeerde beroepen richten middengeschoolde werknemers de 
blik op lager gekwalificeerde beroepen en verdringen ze zodoende de laagstgeschoolde 
werknemers die deze beroepen vroeger uitoefenden. 
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Grafiek 11 - Aandeel in de werkgelegenheid naar kwalificatieniveau van het beroep 
(in %, 2016 voor de landen, 2015 voor de gewesten) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
L: laaggekwalificeerd beroep, M: middengekwalificeerd beroep, H: hooggekwalificeerd beroep, aan de hand van de 
Internationale standaard beroepenclassificatie (ISCO). 
 
 

Gemiddeld beschouwd vergen negen op de tien beroepen vaardigheden van middengeschoolden 
(administratieve bedienden, geschoolde beroepen in de industrie, personeel dat rechtstreeks 
diensten verleent aan particulieren, handelaars en verkopers, ...) en van hooggeschoolden 
(namelijk de beroepen van directeurs, wetenschappelijk personeel, en technici en verwante 
beroepen zoals industriële tekenaars of technici). Er bestaan tussen de geanalyseerde landen 
weinig verschillen in de samenstelling van de werkgelegenheid naar kwalificatieniveau van het 
beroep.  

Vergeleken met beide andere gewesten telt Brussel een groter percentage hooggekwalificeerde 
beroepen, maar ook meer laaggekwalificeerde functies. De polarisering van de arbeidsmarkt is er 
met andere woorden groter dan in Vlaanderen en in Wallonië.  

Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de groep van middengeschoolden en de 25-54-jarigen in 
de groep van hooggeschoolden; de 55-64-jarigen en de 65-plussers zijn gelijkmatig gespreid over 
de midden- en hooggeschoolden. Ondanks hun gemiddeld lagere scholingsniveau zijn 
werknemers van 55 jaar en ouder niet oververtegenwoordigd in de laaggekwalificeerde 
beroepen. Dankzij de ervaring die ze tijdens hun hele loopbaan opbouwen, konden ze tot nu toe 
doorgroeien naar hogergekwalificeerde functies. 
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Het grote aandeel van de laaggekwalificeerde beroepen in België houdt verband met het succes 
van het stelsel van de dienstencheques. Dit stelsel werd ingevoerd met een drievoudige 
doelstelling: ten eerste de strijd aanbinden met het zwartwerk, dat zeer gangbaar was bij 
huishoudelijke diensten, ten tweede laaggeschoolden uitzicht bieden op een gewone 
arbeidsovereenkomst en de daarmee gepaard gaande sociale rechten en ten derde hoger 
geschoolden de kans geven hun beroepsleven beter af te stemmen op hun privéleven, door 
huishoudelijke diensten ter beschikking te stellen tegen een betaalbare prijs. 

Algemeen gesproken, vormen buurtdiensten en diensten aan personen in alle landen een 
aanzienlijk werkgelegenheidsreservoir. Ze vereisen vaak geen hoge scholing en worden minder 
bedreigd door automatiseringsprocessen, althans op korte termijn. 

Sinds hun oprichting in 2004 werden in België niet minder dan 128 000 dienstenchequebanen 
gecreëerd. Het succes van dat stelsel heeft alle verwachtingen overtroffen. Om de houdbaarheid 
ervan voor de overheidsfinanciën te garanderen, moest het overigens worden bijgestuurd om de 
bijdrage van de gebruikers in de kosten ervan te verhogen en misbruiken te beperken. De 
overgrote meerderheid van de dienstenchequewerknemers zijn vrouwen, die doorgaans deeltijds 
werken.  

1.2.1.2. Werkgelegenheid naar beroepsstatuut 

In de bezoldigde beroepsactiviteiten worden twee belangrijke statuten onderscheiden, namelijk 
dat van loontrekkende en dat van zelfstandige.  

 
Tabel 3 – Werkgelegenheid van loontrekkenden en zelfstandigen naar leeftijdsgroep 
(in % van de werkgelegenheid van loontrekkenden en zelfstandigen, 15 jaar en ouder, 2016) 
 

  Loontrekkenden Zelfstandigen 

  15-24-
jarigen 

25-54-
jarigen 

55-64-
jarigen 

65 jaar of 
ouder 

15-24-
jarigen 

25-54-
jarigen 

55-64-
jarigen 

65 jaar of 
ouder 

BE 7 79 13 0 2 74 19 5 
DK 16 65 16 2 3 64 22 11 
DE 10 70 18 2 1 64 25 10 
FR 9 76 14 1 2 71 22 5 
NL 17 66 16 1 5 67 21 7 
FI 12 69 18 1 3 63 23 11 
SE 11 69 17 2 2 60 23 14 

                  
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Tussen 2000 en 2016 bleef het aandeel van de zelfstandigen in de totale werkgelegenheid relatief 
stabiel in de beschouwde landen (14 % in België), behalve in Nederland, waar dat aandeel toenam 
van 10 tot 16 %. In 2016 schommelde het aandeel van de zelfstandigen in de landen waarmee 
wordt vergeleken tussen 8 en 16 %. In Nederland, België en Finland was hun aandeel het grootst. 
In Denemarken komt het zelfstandigenstatuut het minst frequent voor (8 %). 
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Grafiek 12 – Aandeel van de zelfstandigen naar leeftijdsgroep  
(in % van de werkgelegenheid van de overeenstemmende leeftijdsgroep, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Het aandeel van de zelfstandigen neemt toe met de leeftijd. De werknemers jonger dan 25 jaar 
zijn voor het overgrote deel loontrekkenden, ongeacht het beschouwde land. Hoewel het aandeel 
van de zelfstandigen stijgt voor de 25-54-jarigen, en nog sterker voor de 55-64-jarigen, blijft het 
statuut van loontrekkende niettemin de norm, aangezien 8 à 9 werknemers op de tien werken als 
loontrekkende.  

Boven de 65 jaar is de situatie helemaal anders. In die groep komt het zelfstandigenstatuut 
immers duidelijk vaker voor: omdat bijna alle loontrekkenden vanaf die leeftijd (die overeenstemt 
met de wettelijke pensioenleeftijd) gepensioneerd zijn, oefent nog slechts een klein deel van hen 
een bijberoep uit. Die situatie is - onder een geheel van factoren - het resultaat van de (in België 
recentelijk versoepelde) eventuele beperkingen op het cumuleren van beroepsinkomens en 
pensioenen, de lagere pensioenen voor zelfstandigen en de aard van de door deze laatsten 
uitgeoefende activiteiten (hooggekwalificeerde beroepen die zorgen voor werktevredenheid en 
aantrekkelijke bezoldigingen, zoals artsen, advocaten of consultants). In Nederland, België en 
Finland bestaat meer dan de helft van de personen die nog actief zijn na 65 jaar uit zelfstandigen.  

Aan de hand van de gedetailleerde gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen (RSVZ), waarin iedereen is geregistreerd die werkt met het statuut van 
zelfstandige, hetzij in hoofdberoep, in bijberoep of na de pensionering, kunnen de profielen van 
de 'nieuwe' zelfstandigen beter worden afgebakend. Zo blijkt het zelfstandigenstatuut steeds 
meer in trek te zijn bij vrouwen en jongeren. Ook de versoepeling van de regelgeving die het 
mogelijk maakt een beroepsinkomen te combineren met een pensioen, heeft haar effect niet 
gemist. 

Het statuut van zelfstandige in bijberoep oogst bij de hele bevolking eveneens veel succes. Dit 
succes valt te verklaren door de moeilijkheden die gepaard gaan met het starten van een activiteit 
als zelfstandige in hoofdberoep. Dat statuut stelt loontrekkenden in hoofdberoep immers in staat 
de werkzekerheid en alle sociale voordelen van dat statuut (tijdskrediet, ouderschapsverlof, 
zwangerschapsverlof, enz.) te combineren met een extra inkomen. Die keuze verkleint het 
inkomensrisico ten opzichte van de stap naar het ondernemerschap als hoofdactiviteit. 
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Voor alle soorten activiteiten samen werd in 2013 de grens van een miljoen zelfstandigen 
overschreden.  

 
Grafiek 13 – Zelfstandige activiteit naar de aard van de activiteit, het geslacht en de leeftijd in België 
 

 
  
Bron: RSVZ. 

 

Het zelfstandigenstatuut biedt bovendien een rechtstreekse toegang tot de arbeidsmarkt aan 
sommige personen die moeilijk een baan als loontrekkende vinden, zoals jongeren, oudere 
werknemers en personen van buitenlandse origine. Vóór 2009 bood dat statuut de werknemers 
uit de nieuwe lidstaten ook de kans de voor de loontrekkenden geldende beperkingen inzake 
toegang tot de Belgische arbeidsmarkt te omzeilen. Voor de Bulgaarse en Roemeense 
staatsburgers waren tot eind 2013 soortgelijke beperkingen van kracht. 

 
Tabel 4 – Werkgelegenheid van loontrekkenden en zelfstandigen naar scholingsniveau 
(in % van de werkgelegenheid van loontrekkenden en zelfstandigen, 15-64-jarigen, 2016) 
 

  Loontrekkenden Zelfstandigen 

  L M H L M H 

       
BE 17 40 43 14 38 48 
DK 20 42 35 19 46 33 
DE 13 60 27 7 45 47 
FR 16 45 39 13 43 44 
NL 22 42 35 18 40 41 
FI 10 46 44 14 51 34 
SE 12 46 41 16 52 32 
              

 
Bron: EC (EAK). 
L: ten hoogste lager secundair, M: ten hoogste hoger secundair, H: hoger. 
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Uit een analyse van de werkgelegenheid volgens het statuut per scholingsniveau blijkt dat het 
scholingsniveau van de zelfstandigen in België en in de buurlanden relatief hoger is dan dat van de 
loontrekkenden. Die landen hebben een groter aandeel hooggeschoolden en een kleiner aandeel 
laaggeschoolden. In de noordse landen, daarentegen, zijn de loontrekkenden gemiddeld 
beschouwd hoger geschoold dan de zelfstandigen.  

In België worden de – hooggeschoolde – vrije beroepen vaak uitgeoefend met het 
zelfstandigenstatuut, wat het grote aandeel hooggeschoolden bij de zelfstandigen verklaart. 

 
Grafiek 14 - Mobiliteit naar beroepsstatuut 
(in %, periode 2012-2014) 
 

 
 
Bron: FOD WASO (op basis van gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). 
1 Andere: Helper, Loontrekkende plus zelfstandige, vergoede niet-werkzoekende, leefloon. 
 
 

Volgens de gegevens van de FOD WASO (periode 2012-2014) is er in België zeer weinig mobiliteit 
tussen de statuten van loontrekkende en zelfstandige. Amper 1 % van de loontrekkenden stapte 
tussen  2012  en  2014  over  op  het  statuut  van  zelfstandige.  De  mobiliteit  van  het  statuut  van  
zelfstandige naar dat van loontrekkende is eveneens gering, namelijk 2 %. 

1.2.1.3. Werkgelegenheid naar type arbeidsovereenkomst 

In deze paragraaf wordt nagegaan in welke soorten arbeidsovereenkomsten de loontrekkenden in 
dienst worden genomen: arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur of tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten. Deze laatste vormen voor de ondernemingen een middel om hun 
personeelsbestand eenvoudig aan te passen aan de verwachte veranderingen in de bedrijvigheid 
of de kandidaten in reële omstandigheden te testen zonder onmiddellijk een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan te bieden. 
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1.2.1.3.1. Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur 

 
Grafiek 15 - Aandeel van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur in de totale werkgelegenheid 
voor loontrekkenden 
(in %, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt a priori werkzekerheid, wat zowel de 
werknemer als de werkgever ten goede komt. Door haar stabiliteit en de voordelen die eruit 
voortvloeien (onder meer sociale voordelen, toegang tot huisvesting of krediet) draagt een 
dergelijke overeenkomst bij tot de arbeidskwaliteit van de werknemers. Ze is ook aantrekkelijk 
voor de werkgevers, om hun middelen veilig te stellen en hun investeringen in menselijk kapitaal 
te maximaliseren (verwacht rendement van opleiding). Het aandeel van de 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur schommelt weinig van land tot land, behalve in 
Nederland, waar het lager is. Desondanks werkt bijna 80 % van de loontrekkenden er voor 
onbepaalde duur. In België geldt dat voor meer dan negen op de tien loontrekkenden.  
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Grafiek 16 - Aandeel van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur in de werkgelegenheid voor 
loontrekkenden naar beroep 
(in %, België, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Het belang van de factor menselijk kapitaal in de toewijzing van arbeidsovereenkomsten blijkt uit 
de statistieken die tonen dat het aandeel van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur 
toeneemt met de complexiteit van het werk. Voor de elementaire beroepen is die factor het 
kleinst en voor de leidinggevende functies het grootst. Werknemers die hooggekwalificeerde 
functies uitoefenen, van wie mag worden aangenomen dat ze minder snel te vervangen zijn, 
genieten dus een grotere stabiliteit van de werkgelegenheid. 

1.2.1.3.2. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

De tijdelijke arbeidsovereenkomsten omvatten de overeenkomsten voor bepaalde duur, de 
uitzendcontracten, de vervangingsovereenkomsten, de overeenkomsten voor de uitvoering van 
een duidelijk omschreven taak en de studentenarbeid.  

De soepele aanwending van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is een onmiskenbaar voordeel voor 
de werkgever, mits de overeenkomst verstrijkt op de bij de ondertekening van de overeenkomst 
geplande einddatum (bij een eenzijdige beëindiging moet een vergoeding worden betaald). Ze 
maakt het ook mogelijk een werknemer gedurende een bepaalde tijd te testen alvorens hem een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan te bieden. Tijdelijke overeenkomsten hebben 
echter bepaalde nadelen. Wanneer buiten een tijdelijke behoefte aan arbeidskrachten 
opeenvolgende overeenkomsten worden gesloten, zorgen de selectie- en indienstnemingskosten 
en de herhaalde minimale opleidingen die nodig zijn om een activiteit uit te voeren, voor kosten 
en een verlies van tijd. Het is ook moeilijker een teamgeest te creëren in een onderneming met 
een sterk personeelsverloop. 

Voor de loontrekkende zijn aan een tijdelijke arbeidsovereenkomst a priori meer nadelen 
verbonden: beperkte loopbaanvooruitzichten, instabiele werkgelegenheid, financiële 
onbestendigheid (veranderingen in inkomen tussen de periodes van activiteit en inactiviteit, 
problemen om een woning te vinden, een krediet te verkrijgen, enz.). Werknemers met een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst worden ook sneller getroffen bij een vertraging van de 
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bedrijvigheid, omdat hun overeenkomst dan gewoon niet wordt vernieuwd. Sommige 
loontrekkenden kunnen daar echter voordelen in zien, zoals een grotere flexibiliteit of de 
mogelijkheid om een uiteenlopende ervaring te verwerven, met name de personen die zich niet 
kunnen beroepen op een erkende opleiding. 

 
Grafiek 17 – Verloop van het aandeel van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar leeftijdsgroep 
(in % van de werkgelegenheid) 
  

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 

Sinds 2000 is het aandeel van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten in België relatief stabiel 
gebleven. Het is laag in vergelijking met dat van de andere geanalyseerde landen. De afschaffing 
van  het  proefbeding  in  2014  kan  de  recente  stijging  verklaren  van  het  beroep  op  dit  soort  
overeenkomsten, die in de plaats komen van de proefperiode om een werknemer te beoordelen, 
alvorens deze in dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten worden veel frequenter aangewend voor jongeren. Ze komen vaker voor 
in bedrijfstakken met een onregelmatige werkdruk (seizoengebonden activiteiten), zoals in de 
horeca, die in ruime mate gebruikmaakt van jobstudenten, en in het onderwijs, als gevolg van de 
vervangingsovereenkomsten.  
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Grafiek 18 – Verloop van het aandeel van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar termijn 
(in % van het totaal) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 

Het aandeel van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten op zeer korte termijn (ten hoogste drie 
maanden) is de afgelopen 16 jaar gestegen in Frankrijk, Zweden en België. Daarentegen werden 
overeenkomsten op langere termijn steeds belangrijker in Denemarken en Zweden. 

In België komen zeer kortlopende arbeidsovereenkomsten relatief vaak voor. De sociale 
wetgeving verbiedt het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur 
gedurende langer dan twee jaar (of drie jaar indien het Toezicht op de sociale wetten hiervoor 
een speciale toestemming geeft).  

In Duitsland en Denemarken duren de tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanzienlijk langer. Voor 
sommige landen zijn geen gegevens beschikbaar over de tijdelijke arbeidsovereenkomsten naar 
arbeidsduur. Dat is onder meer het geval voor Nederland, waar dat type van 
arbeidsovereenkomst nochtans vaker voorkomt: in 2016 hebben zes op de tien tijdelijk werkende 
loontrekkenden bij de enquêtes naar de arbeidskrachten niet geantwoord op de vraag naar de 
duur van hun overeenkomst.  

Arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur komen vaker voor bij werknemers die jonger zijn dan 
25 jaar dan bij de 25-49 jarigen en de 50-64 jarigen, wat de hypothese zou kunnen bevestigen dat 
ze worden gebruikt als substituut voor de proefperiode. Daarbij moet echter ook in aanmerking 
worden genomen dat de jobstudenten, van wie het arbeidsvolume beperkt is, ook in die categorie 
zijn ondergebracht.  

In geen enkel land vormen tijdelijke arbeidsovereenkomsten een significante oplossing om 
werknemers ouder dan 50 jaar werk te verschaffen. In Frankrijk en Nederland is echter een lichte 
stijging merkbaar. 
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Grafiek 19 - Mobiliteit naar type van arbeidsovereenkomst 
(in %, periode 2013-2014) 

 
 
Bron: FOD WASO (op basis van EU-SILC-gegevens). 
De gegevens voor zelfstandigen, werklozen en inactieven zijn twijfelachtig of niet-representatief. 
 
 

Volgens  de  ramingen  van  de  FOD  WASO  (periode  2013-2014)  is  de  mobiliteit  naar  type  van  
arbeidsovereenkomst in België uiterst beperkt vanuit een vaste arbeidsovereenkomst: 
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur behouden dat soort contract in 
meer dan 90 % van de gevallen. Vier procent van hen glijdt af naar de status van inactieve en 3 % 
wordt werkloos. Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst veranderen veel meer van 
statuut, hoewel 44 % van hen geen verandering vertoont. Een derde van de personen die in dienst 
worden genomen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst vindt een jaar later een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, 13 % van hen is dan werkloos en 9 % inactief. 

1.2.2. Niet-werkgelegenheid 

In deze paragraaf worden de kenmerken beschreven van de personen die niet werken in België en 
in de landen waarmee wordt vergeleken. Die personen zijn ofwel werkloos ofwel inactief. 

1.2.2.1. Werkloosheid 

De onderstaande tabel bevat het percentage werkzoekenden in de overeenstemmende 
leeftijdsgroep. 
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Tabel 5 – Aandeel van de werkzoekenden naar leeftijdsgroep  
(in % van de overeenstemmende leeftijdsgroep, 2016) 
 

  DE NL DK BE SE FI FR 
  

15-19 2,3 8,6 8,7 2,0 10,8 9,9 4,5 
20-24 4,5 6,2 7,3 9,2 10,1 11,1 14,1 
25-29 4,4 4,6 7,7 9,0 6,7 8,5 11,4 
30-34 4,1 3,8 6,5 7,6 5,4 5,7 9,1 
35-39 3,6 3,7 4,8 5,5 5,1 6,0 7,7 
40-44 3,1 4,0 3,5 5,4 4,4 5,8 6,5 
45-49 2,6 4,0 3,4 4,8 4,2 5,6 6,7 
50-54 2,9 4,1 3,5 4,3 4,0 6,8 5,9 
55-59 2,9 4,7 3,7 4,2 4,4 6,4 5,4 
60-64 2,6 5,1 1,9 1,0 4,0 3,7 2,3 
 

   
  

   15-64 3,3 4,8 5,1 5,3 5,9 6,8 7,2 
                

 
Bron: EC (EAK). 
In het rood het zwakste resultaat, in het vet het beste. 
 
 

Deze verhouding neemt doorgaans af met de leeftijd. Dat percentage is vooral hoog voor de 
jongeren in Frankrijk, België, Finland en Zweden. In Duitsland is de situatie van jongeren onder de 
30 het gunstigst.  

 
Grafiek 20 - Verloop van de werkloosheidsgraad van de jongeren 
(in % van de beroepsbevolking met de overeenstemmende leeftijd) 
 

 
 
Bron: EC. 
 
 

De jongerenwerkloosheid betekent voor tal van Europese landen een uitdaging. Deze werden 
immers sterk getroffen door de financiële crisis en de overheidsschuldencrisis. In de EU werken 
alle landen mee aan een 'Jongerengarantie'-programma, dat erop gericht is jongeren van minder 
dan 25 jaar een vacature, een permanente opleiding, een leerovereenkomst of een stage te 
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bieden binnen de vier maanden nadat ze hun studie beëindigen of hun werk verliezen. De EU 
neemt deel aan de financiering van maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van 
jongeren in de regio's die het sterkst werden getroffen door de inschakelingsproblemen van de 
jongeren. In België gaat het om Brussel en de provincies Luik en Henegouwen. 

De geringe werkloosheidsgraad bij werknemers van 50 jaar en ouder kan gedeeltelijk worden 
toegeschreven aan de mogelijkheden die hen tot voor kort in de meeste landen werden 
aangeboden om vroegtijdig de beroepsbevolking te verlaten. Tegen de achtergrond van de 
vergrijzing werden hervormingen ten uitvoer gelegd om deze groep aan het werk te houden, of 
opnieuw aan het werk te krijgen. 

 
Grafiek 21 - Werkloosheidsgraad naar scholingsniveau en leeftijd 
(in %, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
L: ten hoogste lager secundair, M: ten hoogste hoger secundair, H: hoger. 
 
 

Net als de werkgelegenheidsgraad wordt de werkloosheidsgraad zeer sterk beïnvloed door het 
scholingsniveau van de werknemers. Die invloed is nog sterker tijdens een conjunctuurvertraging 
en bij een slinkende vraag naar arbeid. In alle landen daalt de werkloosheidsgraad naarmate het 
scholingsniveau toeneemt. Dat verschil is zeer goed zichtbaar in Zweden (waar het verschil tussen 
de werkloosheidsgraad van laag- en hooggeschoolden 16 procentpunt bedraagt), Frankrijk 
(13 procentpunt) en België (12 procentpunt). In Denemarken en in Nederland is het effect van 
scholing op de werkloosheidsgraad het geringst (een verschil van respectievelijk 4 en 
7 procentpunt). 
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Grafiek 22 - Langdurige werkloosheid (12 maanden en langer) naar leeftijd 

(in % van het totaal, 2016) 

 

 

 

Bron: EC (EAK). 
 
 

Langdurige werkloosheid (12 maanden en langer) komt in de Scandinavische landen minder vaak 
voor dan in België en de buurlanden. De problematiek is het meest uitgesproken in ons land, 
onder meer doordat werkloosheidsuitkeringen er niet beperkt zijn in de tijd, behalve de 
uitkeringen voor schoolverlaters die sedert 2012, op enkele uitzonderingen na, beperkt zijn tot 
drie jaar voor samenwonenden, en tot drie jaar vanaf de leeftijd van 30 jaar voor alleenstaande 
werklozen, gezinshoofden en samenwonenden die enkel beschikken over een 
vervangingsinkomen (zie deel 3.3.). 

Langdurige werkloosheid hangt nauw samen met de leeftijd van de werknemers. In de 
leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder komt langdurige werkloosheid veel vaker voor dan in het 
gemiddelde van de bevolking. Het stigmatiserende effect van een lange werkloosheidsperiode 
wordt versterkt door een aangetast zelfvertrouwen, het verdwijnen van vaardigheden en de 
negatieve perceptie bij de werkgevers. 

1.2.2.2. Inactiviteit 

De lessen uit de statistieken betreffende inactiviteit sporen met de reeds opgetekende resultaten 
in de paragrafen over werkgelegenheid en werkloosheid. 

De inactiviteitsgraden van de verschillende leeftijdsgroepen hebben de voorbije jaar een 
uiteenlopende ontwikkeling te zien gegeven. Behalve in Zweden, is de inactiviteitsgraad van jonge 
werknemers gestegen, terwijl die van ouderen gedaald is. Algemeen beschouwd is de 
inactiviteitsgraad van de bevolking als geheel in België het hoogst. Laaggeschoolden, vrouwen en 
de twee uiteinden van de leeftijdsverdeling zijn oververtegenwoordigd in de inactieve bevolking.  

De grote vertegenwoordiging van jongeren in deze groep is te verklaren door de leerplicht (tot 
18 jaar in België) en door het grote aandeel van de jongeren die hoger onderwijs volgen zonder 
daarnaast een beroepsactiviteit uit te oefenen. Gemiddeld zijn meer dan acht op tien inactieve 
15- tot 24-jarigen nog student. 
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Grafiek 23 - Belangrijkste reden om geen job te zoeken 
(gemiddelde van de zeven onderzochte landen, in %, 15-64-jarigen, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Voor de groep van 25-49-jarigen lopen de redenen sterker uiteen: gemiddeld verklaart een derde 
ziek te zijn of arbeidsongeschikt (de ziekte- en invaliditeitsregeling wordt gedetailleerd 
geanalyseerd  in  paragraaf  3.4  van  het  verslag).  Een  vijfde  van  hen  verklaart  een  opleiding  te  
volgen.  Nog  eens  een  vijfde  is  inactief  om  zorg  te  verlenen  aan  een  kind  of  aan  een  
hulpbehoevende volwassene.  

In de groep van 50-64-jarigen is inactiviteit in vier op tien gevallen het gevolg van de pensionering, 
en nagenoeg even vaak van ziekte en invaliditeit. 

De redenen voor de inactiviteit variëren naar leeftijd, maar ook naar geslacht. Bij de jongeren 
onder de 25 jaar zijn weinig verschillen te zien, maar bij de 25-49-jarigen zijn vrouwen naar 
verhouding veel vaker inactief om zorg te verlenen aan een kind of aan een hulpbehoevende 
volwassene. Ook bij de 50- tot 64-jarigen zijn vrouwen vaker inactief om gezinsredenen. 
Verbeteringen in de toegankelijkheid van diensten inzake kinderopvang of een efficiëntere 
ondersteuning van zorgbehoevenden zouden de inactiviteitsgraad van de vrouwen moeten 
helpen verminderen. 

1.3. Onderwijs en permanente opleiding 

Het onderwijsniveau heeft een fundamentele impact op de kans op werk. In deze paragraaf 
wordt, op basis van een reeks indicatoren, het onderwijssysteem in België qua efficiëntie 
vergeleken met dat in de referentielanden. In ons land is onderwijs een 
gemeenschapsbevoegdheid (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige 
Gemeenschap). Welnu, zowel voor de basisopleiding als voor de permanente opleiding lopen de 
resultaten in België sterk uiteen tussen de Gemeenschappen. 
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Uit het oogpunt van het individu is onderwijs de beste troef om duurzaam op de arbeidsmarkt te 
worden ingeschakeld. Dat geldt vooral voor de jongeren, die nog geen beroepservaring hebben.  

Sinds het begin van de eeuw is het gemiddelde scholingsniveau van de bevolking in alle landen 
duidelijk gestegen. Vroeger volgden minder jongeren hoger onderwijs dan vandaag. In België is 
het percentage 30-34-jarige afgestudeerden in 16 jaar met 10 procentpunt opgelopen tot 46 % in 
2016;  het  steeg  met  40  %  in  Wallonië,  47  %  in  Vlaanderen  en  52  %  in  Brussel.  Het  aantal  
hooggeschoolden is over de generaties heen het sterkst gestegen in Zweden, Nederland en 
Denemarken (+16 tot +19 procentpunt in 16 jaar tijd). In Duitsland is het percentage 
hooggeschoolden laag en veranderde het weinig. Duitsland onderscheidt zich ook van de andere 
landen met een klein percentage laaggeschoolden en, in samenhang daarmee, een veel groter 
aandeel middengeschoolden. De ontwikkeling van het alternerend leren en de 
toekomstmogelijkheden die ze biedt, lijken de jongeren verhoudingsgewijs minder aan te zetten 
tot een hogere studie. 

 
Grafiek 24 - Bevolking op arbeidsleeftijd naar scholingsniveau 
(in %, 25-64-jarigen, 2016) 

 

 
 
Bron: EC (EAK). 
L: ten hoogste lager secundair, M: ten hoogste hoger secundair, H: hoger. 
 
 

Sinds  2000 liep in  België  het  aandeel  van de laaggeschoolden in  de bevolking van 25 tot  64 jaar  
aldus terug van 42 tot 25 %. Ondanks die vooruitgang blijft een op de vier personen in de 
Belgische bevolking van 25 tot 64 jaar in België toch laaggeschoold. In Brussel en Wallonië 
bedraagt die verhouding drie op de tien personen. 

Terzelfder tijd nam de groep hooggeschoolden toe van 27 tot 38 %. Het percentage 
hooggeschoolden in België ligt rond het gemiddelde. Brussel is het gewest met het hoogste 
percentage.  

Het is dus op het niveau van de tussengroep, dat zijn de middengeschoolden die hooguit 
secundair onderwijs hebben gevolgd, dat België achter blijft bij de partners. 

Gelet op onder meer de opgang van de digitalisering alsook de strengere vereisten van de 
werkgevers, is de inschakeling van een groot aantal laaggeschoolden een uitdaging voor de 
arbeidsmarkt.  
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1.3.1. Basisopleiding 

De OESO organiseert tests, PISA genaamd, om de competenties te beoordelen van 15-jarige 
leerlingen voor wetenschappen, wiskunde en leesvaardigheid.  

 
Grafiek 25 – Gemiddelde score voor wetenschappen, wiskunde en leesvaardigheid 
(2015) 
  

 
  
Bron: OESO (PISA). 
 
 

Voor de drie onderzochte vakken lopen de resultaten aanzienlijk uiteen tussen de beschouwde 
landen. Wat leesvaardigheid betreft, steekt Finland ver uit boven de andere landen, net als voor 
wetenschappen. Voor wiskunde worden de beste scores behaald in Nederland, Denemarken en, 
opnieuw, Finland. België komt in het midden van het klassement voor wetenschappen en voor 
wiskunde. Wat leesvaardigheid betreft, staat ons land op de laatste plaats van de bestudeerde 
landen. De geaggregeerde resultaten voor België verhullen grote verschillen tussen de 
gemeenschappen. Zo boekt Vlaanderen uitstekende resultaten voor de drie vakken. De resultaten 
van de Franse Gemeenschap blijven daarentegen onder de door de andere landen behaalde 
scores, in het bijzonder voor leesvaardigheid. Die ondermaatse prestaties van de Franstalige 
leerlingen is een punt dat bijzondere aandacht verdient in het licht van hun latere inschakeling op 
de  arbeidsmarkt.  Om  hun  kans  op  werk  in  de  toekomst  te  vergroten,  moeten  de  
onderwijsresultaten van allemaal worden verbeterd, vooral voor de kinderen uit kansarme 
milieus.  
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Grafiek 26 – Prestaties en billijkheid in het basisonderwijs 
 

 
 
Bron: OESO (PISA 2015). 
1 Scoreverschil na een wijziging, met één eenheid, van de PISA-index die de economische, sociale en culturele status 

weergeeft.  
 
 

Volgens de PISA-tests is België een van de landen waar de sociaaleconomische status de 
prestaties van de leerlingen het duidelijkst beïnvloedt. Terwijl voor het gemiddelde van de OESO-
landen een wijziging, met één cijfer, van de door de OESO ontwikkelde index teneinde de 
economische, sociale en culturele status van de leerling weer te geven, overeenstemt met een 
scoreverhoging van 38 punten, is dat in België een verhoging met 48 punten. Ondanks de lage 
inschrijvingskosten en het bestaan van studiebeurzen voor huishoudens met een laag inkomen, 
heeft ons onderwijssysteem, vanwege een segmentatie van de scholen, een lage billijkheidsgraad 
die de economische ongelijkheden in de hand dreigt te werken. Hoewel opvallende 
prestatieverschillen worden vastgesteld tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, behalen 
die beide gemeenschappen vrij vergelijkbare scores inzake billijkheid. Behalve in Denemarken, ligt 
de billijkheidsgraad van het schoolsysteem in de bestudeerde landen onder het OESO-
gemiddelde. In Frankrijk is de situatie ter zake het meest onrustwekkend.  

Volgens de OESO is een fundamentele determinant van goede schoolresultaten, maar op langere 
termijn ook van een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt, dat het kind op zo jong mogelijke 
leeftijd naar school gaat, zowel om cognitieve als niet-cognitieve competenties te verwerven.4 Als 
van kindsbeen af te weinig wordt geïnvesteerd, impliceert zulks veel zwaardere inspanningen qua 
onderwijs en opleiding op volwassen leeftijd. Tot slot blijven competenties langer verworven en 
wordt nieuwe kennis gemakkelijker opgedaan naarmate het onderwijsniveau hoger is. Er moet 
dus worden over gewaakt dat kansarme groepen van jongs af onderwijs kunnen genieten. 

Algemeen beschouwd, leidt zittenblijven tot minder goede prestaties, tot minder 
rechtvaardigheid, maar ook tot hogere kosten. Zittenblijven komt in België veel vaker voor dan in 
de andere landen waarmee wordt vergeleken, vooral veel frequenter dan in de Scandinavische 
landen. Deze praktijk, die in hogere mate kansarme leerlingen treft, heeft nefaste gevolgen: 

                                                             
4  Competenties van emotionele, sociale en maatschappelijke aard. 
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negatieve attitude en gedragingen van de leerlingen tegenover het schoolsysteem, een groter 
risico op afhaken en stigmatiseringen door de andere leerlingen en door de leraars.  

Naar het voorbeeld van de Scandinavische onderwijsmodellen die goede resultaten opleveren 
zowel qua prestaties als qua rechtvaardigheid, hebben de Franse en de Vlaamse Gemeenschap 
recentelijk maatregelen genomen in een poging om de sociale ongelijkheid, het zittenblijven en 
het voortijdig schoolverlaten te verminderen. Concreet zijn die maatregelen erop gericht de 
toegang tot het kleuteronderwijs te vergemakkelijken voor minderheidsgroepen of kansarmen, de 
sociale en culturele mix in de scholen te versterken en de keuze van de studierichting uit te stellen 
en beter te begeleiden, meer bepaald door de verplichte gemeenschappelijke basisjaren te 
verlengen. 

 
Grafiek 27 – Programma’s voor algemeen onderwijs, beroepsonderwijs en alternerend leren 
 

 
   
Bron: OESO (PISA). 
 
 
Het Belgisch onderwijssysteem was tot op heden, algemeen beschouwd, gekenmerkt door een 
vroegtijdige oriëntering van de leerlingen naar scholen van algemeen, technisch of 
beroepsonderwijs (12 jaar, tegen 16 jaar in de Scandinavische landen), ook al is er tijdens de 
eerste twee jaar van het secundair onderwijs een gemeenschappelijke basis. In vergelijking met 
de referentielanden zijn er in ons land meer 15-19-jarigen ingeschreven in het beroepsonderwijs. 
In Duitsland en Denemarken is het aandeel van leerlingen in het algemeen hoger secundair 
onderwijs het grootst, en het alternerend leren concurreert er met het beroepsonderwijs, dat er 
zogoed als onbestaande is.  
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Grafiek 28 - Alternerend leren 
(in % van de bevolking van 15 tot 29 jaar, 2015) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 

Deze laatste formule biedt aanzienlijke werkgelegenheidskansen. Het alternerend leren wordt 
door de overheid en door de ondernemingen steeds meer aangemoedigd en ondersteund 
teneinde de leerlingen beter af te stemmen op de marktbehoeften. Ze lijkt overigens te worden 
uitgebreid naar alle bedrijfstakken en naar alle studieniveaus. Op dit ogenblik blijft het 
leerlingwezen nochtans een weinig ontwikkelde formule in België, waar dat soort van studies vaak 
nog een tweede keuze blijft, ofschoon het de band tussen het onderwijs en de bedrijfswereld 
versterkt en een duidelijker licht werpt op de behoeften van de ondernemingen.  

 
Grafiek 29 – Jongeren die onderwijs en opleiding voortijdig hebben verlaten 
(in % van de bevolking van 18 tot 24 jaar) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
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Ter  aanvulling  van  wat  de  PISA-tests  van  de  OESO  leren  over  het  onderwijs,  kunnen  de  door  
Eurostat gecoördineerde enquêtes naar de arbeidskrachten (EAK) worden gebruikt. Terwijl de 
PISA-tests resultaten per gemeenschap opleveren, zijn de gegevens afkomstig van de EAK 
daarentegen enkel beschikbaar per gewest.  

Aan de hand van de EAK kan onder meer worden nagegaan welk percentage van de jongeren 
tussen 18 en 24 jaar voortijdig de school verlaat. In België had in 2016 één leerling op negen het 
schoolsysteem verlaten zonder diploma van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig 
certificaat. Er wordt van uitgegaan dat de betrokkenen derhalve niet over voldoende 
competenties beschikken om duurzaam op de arbeidsmarkt te worden ingeschakeld.  

In de meeste landen is het aandeel van de leerlingen die de school voortijdig hebben verlaten 
sinds het begin van de jaren 2000 duidelijk gedaald. In België is die verhouding teruggelopen van 
14 % tot 9 % tussen 2000 et 2016, ondanks een lichte toename na de crisis van 2008.  

Er zijn ook grote verschillen tussen de gewesten. Vlaanderen laat sinds 2000 de grootste 
verbetering optekenen en kon die verhouding in 2016 beperken tot 7 %. In Wallonië en in Brussel 
blijft het percentage voortijdig schoolverlaters duidelijk hoger, respectievelijk 10 % en 15 %. 

De meeste jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten, zijn inactief. Zoals reeds vermeld, 
hebben de gemeenschappen een bijsturend en studieoriënterend beleid uitgestippeld dat het 
voortijdig schoolverlaten beoogt te reduceren (‘Samen tegen schooluitval’, « Pacte d’excellence », 
« Garantie pour la jeunesse »). Die hervormingen moeten betere waarborgen bieden inzake het 
scholingsniveau van de jongeren als deze het secundair onderwijs beëindigen. Conform de 
Europese aanbevelingen bestaan ze uit een preventief gedeelte (snellere opsporing van de 
jongeren die het schoolsysteem voortijdig dreigen te verlaten, beperking van het zittenblijven en 
een efficiëntere ondersteuning van leerlingen in moeilijkheden) en een remediërend gedeelte 
(follow-up van en hulpverstrekking aan voortijdig schoolvertalers teneinde hen opnieuw op school 
te krijgen). Ze bevatten een reeks gemeenschappelijk geïnspireerde maatregelen, met name het 
beperken van de toegestane afwezigheden, het warm maken van de jongeren voor technische 
beroepen en een steviger ondersteuning van het alternerend leren, dat heel wat kansen op werk 
biedt.  

 
Grafiek 30 – Jongeren van 30-34 jaar met een diploma hoger onderwijs 
(in % van de bevolking van 30 tot 34 jaar) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

116. 

Gelet op de technologische veranderingen en op de strengere eisen om op de arbeidsmarkt te 
worden ingeschakeld, beseffen steeds meer jongeren de groeiende noodzaak van een diploma 
om hun werkgelegenheidskansen te vergroten en hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren. In 2016 
was in België 46 % van de bevolking tussen 30 en 34 jaar houder van een diploma van het hoger 
onderwijs; dat was ruim 10 procentpunt meer dan in 2000, toen het 35 % was. België doet ter 
zake beter dan Duitsland en Frankrijk, maar minder goed dan in Zweden (51 %) en in Denemarken 
(48 %) die sedert 2000 een sterkere stijging hebben laten optekenen. Wat de gewesten betreft, 
telt Brussel het hoogste percentage afgestudeerden van het hoger onderwijs, namelijk 52 %. 

Er zijn momenteel meer vrouwen met een dergelijk diploma dan mannen: 3 vrouwen voor 
2 mannen. Deze situatie zou die hooggekwalificeerde vrouwen betere loopbaanvooruitzichten 
moeten bieden, voor zover hun studierichtingen voorzien in de behoeften van de markt en de 
mentaliteit evolueert. Het is zaak dat de maatschappij de huishoudens voorziet van de middelen 
om die verworvenheden te valoriseren, onder meer via systemen van kinderopvang en diensten 
aan personen. Ook moeten de onderwijsprogramma’s mee zorgen voor een evolutie van de 
culturele  patronen  die  nog  al  te  vaak  leiden  tot  een  ongelijke  verdeling  van  de  familiale  en  
huishoudelijke taken, wat onvermijdelijk een impact heeft op de voorwaarden om een carrière uit 
te bouwen. Zoals zal blijken uit hoofdstuk 2, zijn de frequentie en de redenen van deeltijdarbeid 
(of van inactiviteit) zeer verschillend naar geslacht, aangezien er veel meer vrouwen zijn die hun 
arbeidsprestaties verminderen (of die de arbeidsmarkt verlaten) om te zorgen voor een kind of 
voor een ander familielid. Het in 2013 door de Fédération Wallonie-Bruxelles goedgekeurde ‘Plan 
Cigogne III’, dat voorziet in de jaarlijkse creatie van gemiddeld 1 600 extra plaatsen tussen nu en 
2022, is een stap in de goede richting, net als de invoering van het stelsel van de dienstencheques, 
dat er onder meer op gericht is beroepsleven en privéleven beter op elkaar af te stemmen door 
huishoudelijke diensten ter beschikking te stellen tegen een betaalbare prijs. In Zweden, waar de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen een belangrijke bezorgdheid is, werd in 2007 een fiscale 
aftrek ten belope van 50 % ingevoerd voor de uitgaven verbonden aan kinderopvang thuis. 

 
Grafiek 31 – Studenten die kiezen voor wetenschappelijke richtingen, een ingenieursstudie en ICT 
(diploma’s van het hoger onderwijs naar studierichting en geslacht, in % van het totale aantal houders van 
een diploma, 2015) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Met betrekking tot de gevolgde studierichtingen blijkt dat het aandeel van de afgestudeerden uit 
de wetenschappelijke richtingen, engineering en IT in België kleiner is dan in de referentielanden. 
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Hoewel er voortaan meer vrouwen dan mannen zijn met een diploma van het hoger onderwijs, 
zijn er toch duidelijk minder vrouwen die kiezen voor deze wetenschappelijke richtingen die 
lonend zijn en zeer populair op de arbeidsmarkt. Aangezien de studiekeuzen bepalend zijn, 
moeten de jongeren beter worden geïnformeerd over de werkgelegenheidskansen en over de 
loonvoorwaarden in de diverse richtingen. 

 
Grafiek 32 – Afgestudeerden van het hoger onderwijs naar studierichting en naar geslacht in België 
(in % van het totale aantal afgestudeerden uit de branche, 2015) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Op dit ogenblik zijn de vrouwen oververtegenwoordigd in de bedrijfstakken onderwijs en 
gezondheidszorg. Die naargelang van het geslacht verschillende studiekeuzen komen op termijn 
tot uiting in het loonprofiel en verklaren deels het loonverschil tussen mannen en vrouwen, ook al 
was dat verschil in 2015 in België het kleinst van de OESO-landen. Het onevenwicht naar geslacht 
is ook zichtbaar bij het kaderpersoneel, en zelfs op directieniveau, waar het aandeel van de 
vrouwen kleiner is dan dat van de mannen, en dat ongeacht de beschouwde branche. Aldus 
blijken de carrièrevooruitzichten voor de vrouwen beperkter te zijn door wat gebruikelijk een 
‘glazen plafond’ wordt genoemd.  

1.3.2. Permanente opleiding  

Opleiding mag niet enkel focussen op kinderen en adolescenten. In het kader van de verlenging 
van de loopbanen en van de grote economische veranderingen, moeten de volwassenen, 
ongeacht hun leeftijd, de competenties kunnen verwerven die hun inzetbaarheid waarborgen. Dit 
niet alleen in hun huidige activiteit, maar ook in andere functies of bedrijfstakken, en dat 
gedurende hun hele beroepsleven. De opleiding van volwassenen is een belangrijke troef ter 
bevordering van de economische groei en voor de ontplooiing van de werkenden. 
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Grafiek 33 – Participatie aan onderwijs en opleiding 
(in %, tijdens de laatste vier weken, 25-64-jarigen, 2016) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 

Een internationale vergelijking leert dat de participatie van volwassenen (25-64-jarigen) aan 
opleiding in België in 2016 (7 %) de laagste was onder de geanalyseerde landen, en veel lager dan 
het niveau in de Scandinavische landen (bijna 30 % in Zweden). Zweden, Denemarken en Finland, 
die de beste resultaten laten optekenen, hebben de afgelopen jaren hun inspanningen inzake 
opleiding ten behoeve van werklozen en inactieven opgevoerd. In België is dat percentage vrijwel 
niet gestegen. 

In alle landen neemt de participatie aan opleiding geleidelijk af naarmate de loopbaan vordert. 
Het zijn de jongeren (25-34-jarigen) die het meest beroep doen op permanente opleiding. 
Opvallend is dat in de noordse landen de 55-plussers een participatiegraad aan opleiding laten 
optekenen die hoger blijft dan die van de groep die er in België het meest aan participeert, 
namelijk de 25-34-jarigen. 
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Grafiek 34 – Permanente opleiding naar scholingsniveau, leeftijd en gewest in België 
(in %, tijdens de laatste vier weken, 25-64-jarigen, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Sommige bevolkingsgroepen zijn in België sterk ondervertegenwoordigd wat de participatie aan 
opleiding betreft.  

Zo  ligt  de  opleidingsgraad  van  de  personen  van  55  jaar  en  ouder  onder  de  4  %.  Dankzij  
permanente opleiding zouden ze nochtans hun hele loopbaan lang inzetbaar kunnen blijven en, in 
voorkomend geval, gemakkelijker kunnen worden omgeschoold naar door de werkgevers 
gevraagde beroepen of functies. Door hun inzetbaarheid en hun omscholingsmogelijkheden te 
verbeteren, zou opleiding er kunnen toe bijdragen dat 55-plussers het verlaten van de 
arbeidsmarkt uitstellen. 

Onder de regio’s is het in Brussel dat het percentage van deelname aan opleiding het grootst is. In 
Vlaanderen maakt de loonbaancheque het mogelijk voor werknemers om loopbaanbegeleiding te 
volgen bij een erkend centrum, in grote mate gefinancierd door de Vlaamse overheid. 

De participatie aan opleiding van de laaggeschoolden valt duidelijk lager uit dan het gemiddelde, 
en 4 keer lager dan die van de hooggeschoolden. Het gaat nochtans om personen die er a priori 
veel baat zouden bij hebben om de tekortkomingen van hun basisopleiding weg te werken en hun 
competenties aan te passen aan de vereisten van de arbeidsmarkt. Door een billijker verdeling 
van de competenties zou de arbeidsmarkt het algemeen beschouwd beter doen, met name door 
een verhoging van de productiviteit van de gezamenlijke arbeidskrachten, wat pleit voor een 
gerichte ondersteuning van de benadeelde groepen. In dat kader zou voor de laaggeschoolde of 
benadeelde volwassenen een begeleiding op maat kunnen worden overwogen.  

Tegen de achtergrond van de digitalisering zijn de competenties inzake nieuwe technologieën 
voor de meeste beroepen bovendien een element geworden waar men niet omheen kan. Alle 
werknemers moeten er dus worden voor opgeleid.  

Volgens de OESO zijn sommige factoren die de opleiding van volwassenen in de weg staan, in 
België meer uitgesproken dan in andere landen. Het gaat onder meer om kortere loopbanen, die 
de opleidingen minder renderend maken. In ons land zou de opleidingscultuur ook minder sterk 
ontwikkeld zijn, aangezien de Belgische werknemers minder vaak het voordeel van opleiding 
inzien. Het verbeteren van de certificerings- en valideringssystemen van de competenties alsook 
de perceptie van het nut van opleiding zouden bevorderlijk moeten zijn voor de opleidingscultuur 
en voor de participatie van de volwassenen. 
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Volgens een studie van Nicaise et al.5 zou ons onderwijssysteem ervoor zorgen dat volwassenen 
niet geïnteresseerd zijn in opleiding; dat geldt niet alleen voor hen die als jongeren 
schoolproblemen hebben ervaren, maar ook voor de best presterenden, niet vanwege materiële 
hinderpalen maar wegens de enorme inspanningen die door het onderwijssysteem worden 
gevraagd. Algemeen beschouwd, wordt daar ook aan bijgedragen door het massaal zittenblijven 
en door de vroegtijdige studiekeuzen van de leerlingen. Een positiever leerklimaat in de school 
zou er moeten voor zorgen dat volwassenen meer belangstelling gaan tonen voor opleiding.  

  

                                                             
5 Lavrijsen L. en I. Nicaise (2017), ‘Systemic obstacles to lifelong learning: the influence of the educational system 

design on learning attitudes’, Studies in Continuing Education, 39:2, 176-196. 
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2. KWALITATIEVE ASPECTEN VAN DE WERKGELEGENHEID IN EEN LOOPBAANPERSPECTIEF 

De kwaliteit van de loopbanen is een beleidsprioriteit. De demografische context in de Europese 
landen (cf. Hoofdstuk 1 van het Thematisch gedeelte) toont de geringe stijging, of op termijn zelfs 
de vermindering, in absolute termen, van de bevolking op arbeidsleeftijd. De ondernemingen 
worden thans al geconfronteerd met de vergrijzing van hun personeel en, in sommige sectoren, 
met een tekort aan voldoende geschoolde arbeidskrachten. Het is dan ook van essentieel belang 
de arbeidsmarktparticipatie van iedereen in de bevolking op arbeidsleeftijd op te trekken. In het 
licht daarvan zijn langere loopbanen een sleutelfactor. Langere loopbanen zijn enkel mogelijk 
indien de betrokkenen ze blijven aankunnen. Kwaliteitsvolle banen moeten daarvoor garant 
staan.  

Maar wat wordt precies bedoeld met kwaliteitsvolle loopbanen? Dat komt in dit hoofdstuk aan de 
orde. Er wordt uitgegaan van de werkzaamheden van Eurofound, waarin de kwaliteit van de 
beroepsloopbanen benaderd wordt vanuit vier oogpunten (cf. onderstaande figuur).  

Wat betreft een baan, is de bezoldiging van de werknemer (in verhouding tot de productiviteit) 
zowel voor de werknemer als voor de werkgever een cruciaal element. Hoe verandert die 
verloning van de werknemer in het licht van de opgedane ervaring? Weegt zulks op de 
beslissingen van de ondernemingen om oudere werknemers in dienst te nemen? Die kwesties 
staan centraal in de eerste paragraaf (2.1.).  

In de tweede paragraaf (2.2) wordt ingegaan op de loopbaanperspectieven: welke kansen heeft 
een jongere om in dienst te worden genomen? Ondervinden werklozen meer moeilijkheden om 
aan het werk te raken? Verschilt de situatie in België in dat opzicht van die in de 
referentielanden? Kunnen de (financiële en niet-financiële) kosten verbonden aan een ontslag in 
de diverse landen worden vergeleken? Zijn er verschillen tussen individuele en collectieve 
ontslagen (aanpak van herstructureringen)? 

 
Figuur 1 – De kwaliteit van de loopbanen volgens de benadering van Eurofound 
 

 
 
Bron: Aangepast van Eurofound (2015). 
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In de derde paragraaf (2.3) worden de kenmerken van de uitgeoefende baan behandeld. Hoe 
beïnvloedt de (fysieke, sociale) werkomgeving de ‘werkbaarheid’ van het werk? Beantwoorden de 
vaardigheden van de Belgische werknemers aan de behoeften van de door hen uitgeoefende 
banen? Hoe verloopt het arbeidstempo gedurende de loopbaan? Hebben ouderen meer klachten 
dan jongeren over het werktempo? Een ander kenmerk van kwaliteit is het autonomiegevoel van 
de werknemer met betrekking tot de regeling van zijn werk. Verschillen Belgische werknemers in 
dat opzicht van die in de referentielanden?  

In de laatste paragraaf over de kwaliteit van de loopbaan (2.4) komt de arbeidstijd aan de orde. 
Komen deeltijdwerk, flexibele arbeidstijdregelingen of atypische arbeidstijden (nachtarbeid, 
ploegenarbeid, …) in België vaker voor dan in de referentielanden? Wat is het beeld naar 
leeftijdsgroep? 

2.1. Bezoldiging 

De bezoldiging is een van de belangrijkste kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Lonen 
vormen ook een belangrijk element in de kostenstructuur van ondernemingen. De productiviteit 
van een werknemer moet in verhouding staan tot zijn kosten, anders zijn aanpassingen nodig. 
Over het algemeen bestaat er een nauw verband tussen loonpeil en leeftijd. In dit deel wordt 
deze situatie nader onderzocht. 

2.1.1. Een stijgend loonprofiel over de leeftijdscategorieën 

Volgens de gegevens van de structurele loonenquête voor België laat het loonverloop een 
stijgend profiel optekenen naargelang de anciënniteit. In 2014 bedroeg de geaggregeerde 
anciënniteitspremie ten opzichte van nieuwkomers in een onderneming (met minder dan 2 jaar 
anciënniteit)  ongeveer  10  %  voor  werknemers  met  2  tot  4  jaar  anciënniteit,  20  %  voor  
werknemers met 5 tot 9 jaar anciënniteit, 30 % voor werknemers met 10 tot 19 jaar anciënniteit 
en 44 % voor personeelsleden met 20 jaar anciënniteit en meer. 

Dit zijn echter geaggregeerde cijfers. Er zijn tal van andere factoren naast de anciënniteit in een 
onderneming die het personeel met 20 jaar of meer anciënniteit in de onderneming 
onderscheiden van de nieuwkomers. Deze groepen werknemers oefenen niet dezelfde functies 
uit, hebben niet dezelfde scholingsgraad, enz. Anciënniteit blijkt echter een zeer belangrijke factor 
om de loonstructuur in een onderneming te verklaren. Hetzelfde geldt voor de overheidsdiensten 
(HRW, 2014). 
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Grafiek 35 – Het gemiddelde loon stijgt in België op basis van de anciënniteit 
(gemiddelde brutomaandlonen voor voltijdwerkers, in euro's van 20041) 
 

 
  
Bron: ADS (SES). 
1 De bedragen voor 2009 en 2014 zijn gedefleerd aan de hand van de gezondheidsindex. 
 
 

Wanneer de resultaten in de tijd worden vergeleken, blijken ze de voorbije 15 jaar nauwelijks te 
zijn veranderd: anciënniteit lijkt in 2014 even belangrijk te zijn geweest als in het verleden. De 
helling van de curves, die deze verhouding van de anciënniteit weergeeft, is nauwelijks gewijzigd.  

Deze band tussen anciënniteit en loon is in alle landen aanwezig. Anciënniteit is immers een 
(onvolmaakte) maatstaf voor ervaring, een van de drijvende krachten achter productiviteit. Het 
rendement van deze beroepservaring is echter groter of kleiner naargelang het beroep en het 
land. 

Hoewel anciënniteit en leeftijd niet perfect overeenkomen, bestaat er een zeer sterk verband 
tussen deze twee grootheden. Als mensen sinds hun intrede op de arbeidsmarkt werkzaam zijn 
gebleven, houdt hun ervaring gemiddeld beschouwd verband met hun leeftijd. In België zijn deze 
twee sterk verbonden. Aan de ene kant is de mobiliteit op de arbeidsmarkt beperkter en zijn 
veranderingen van werkgever/sector minder frequent dan in de andere Europese landen, 
waardoor de gemiddelde anciënniteit hoger ligt. Aan de andere kant werden de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die loonstructuren op basis van leeftijd vastlegden, aangepast om deze 
(discriminerend geachte) verwijzing naar leeftijd te schrappen, maar werden herschreven om de 
notie anciënniteit in zeer ruime zin op te nemen, waardoor de loonstructuren over het geheel 
genomen weinig zijn veranderd. 

Op geaggregeerd niveau wordt een sterke band opgetekend tussen loon en anciënniteit/leeftijd, 
maar dit verband is nog duidelijker voor bepaalde categorieën van werknemers.  

  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

124. 

 
Grafiek 36 – Een steiler profiel voor hooggeschoolden 
(België, gemiddelde bruto-uurlonen voor voltijdwerkers, in €) 
 

 
  
Bron: ADS (SES 2013). 
 
 

Een uitsplitsing van de loontrekkende werknemers naar scholingsniveau geeft aan dat de 
verschillen doorgaans groter worden met de leeftijd, en dat de loonstijging aanzienlijk groter is 
voor hooggeschoolden. Voor werknemers tussen 25 en 29 jaar ligt het uurloon van een hoog- en 
middengeschoolde respectievelijk 30 % en 4 % hoger dan dat van een laaggeschoolde van 
dezelfde leeftijd. Voor werknemers tussen 30 en 44 jaar belopen dezelfde verschillen 
respectievelijk 70 % en 9 %, en voor werknemers tussen 45 en 54 jaar 104 % en 13 %. De 
loongroei is dus het sterkst voor mensen die een hoge scholingsgraad hebben en die bijgevolg het 
best voorbereid zijn om hun hele beroepsleven te blijven leren (cf. paragraaf 1.3 van het 
thematisch deel).  

Het rendement op beroepservaring die verschilt afhankelijk van het initiële opleidingsniveau, 
komt in meeste landen voor. In België stemt deze vaststelling ook overeen met het feit dat de 
sectorale minimumloonschalen voorzien in een financiële vergoeding van anciënniteit die veel 
hoger is voor bedienden en kaderleden dan voor arbeiders. 
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Grafiek 37 – Oudere personeelsleden krijgen een hogere bezoldiging dan jonge werknemers 
(in %, verschil tussen de gemiddelde maandelijkse brutobezoldiging van de vermelde leeftijdsgroep en de 
groep van 30 tot 39 jaar, voor de mannelijke werknemers1) 
 

 
 
Bron: EC (SES 2014). 
1 Werkzaam in de industrie, de bouwnijverheid en de dienstverlening (buiten de overheid, defensie en verplichte sociale 

verzekeringen), in ondernemingen met 10 of meer werknemers. 
 
 

De meeste empirische resultaten met betrekking tot het loon gedurende de hele loopbaan (naar 
leeftijd dus) zijn echter gebaseerd op doorsnedegegevens, niet op longitudinale gegevens. Met 
onze statistieken is het in feite niet mogelijk de verschillende generaties in de tijd te volgen. 
Nochtans zijn de generatie-effecten waarschijnlijk belangrijk. De jonge afgestudeerden van het 
hoger onderwijs van 30 jaar geleden zijn niet dezelfde als de hooggeschoolde jongeren van 
vandaag. Ook de arbeidsmarkt, de conjunctuur, enz., die deze nu oudere werknemers tijdens hun 
loopbaan hebben gekend (en die gedeeltelijk worden weerspiegeld in hun huidig loon) kunnen 
sterk verschillen van die waarmee de nieuwkomers bekend zijn. Anders gezegd, de loonspanning 
tussen leeftijdscategorieën die wordt gemeten aan de hand van doorsnedegegevens (over een 
gegeven jaar6), stemt niet noodzakelijkerwijs overeen met de loonstijging die een gemiddeld 
individu tijdens zijn loopbaan heeft gekend en zal kennen. 

Het loon neemt in alle landen toe met de anciënniteit. 

  

                                                             
6 De meest recente SES-resultaten hebben betrekking op 2014. Als die resultaten niet beschikbaar zijn, mogen 

oudere gegevens worden gebruikt, met name voor internationale vergelijkingen. 
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Grafiek 38 – Loonverschil tussen de 60-64-jarigen en de 30-34-jarigen volgens de PIAAC-gegevens 
(mannelijke werknemers, in %) 
 

 
  
Bron: OESO (Belgium EO 2017). 
1 Tegen deze achtergrond vormen de gegevens (die betrekking hebben op Vlaanderen) een goede benadering van de 

positie van België.  
 

 

De onderstaande grafiek is niet gebaseerd op SES-gegevens, maar op gegevens van het 
programma voor de internationale beoordeling van de competenties van volwassenen 
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC) van de OESO. De 
PIAAC-gegevens bevatten de kenmerken van de respondenten (geslacht, leeftijd, scholingsgraad, 
enz.) aangevuld met hun resultaten inzake competenties die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt 
(geletterdheid, gecijferdheid, kennis van ICT en vreemde talen). 

Voor België neemt enkel Vlaanderen deel aan deze enquête. De loonspanning tussen de 
60-64-jarigen en de 30-34-jarigen wordt vergeleken voor een reeks landen, rekening houdend 
met het feit dat deze twee groepen verschillende kenmerken hebben op het gebied van 
vaardigheden, en dat onder de 60-64-jarigen een zeker percentage van de werknemers de 
arbeidsmarkt reeds heeft verlaten. Zelfs wanneer voor deze selectievertekening wordt 
gecorrigeerd, behoort België tot de landen met de hoogste bezoldiging voor oudere werknemers. 

2.1.2. Instellingen van de arbeidsmarkt en gewicht van de anciënniteit in de lonen 

Hoewel de loonvorming in alle landen wordt beïnvloed door de anciënniteit, lijkt deze laatste een 
grotere rol te spelen in een aantal landen, met name België, Oostenrijk en Frankrijk (zie de grafiek 
hierboven). Zowel in België als in Oostenrijk sluiten de met de anciënniteit verbonden 
loonsverhogingen via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) aan bij een wettelijk kader. In 
België leggen de paritaire comités de minimumlonen vast. 

Over het algemeen blijkt dat er tot dusver nauwelijks gevolg is gegeven aan de aanbevelingen die, 
met name door de OESO, aan vele landen werden gericht om hun beleid inzake loongroei te 
herzien en de anciënniteitscriteria te vervangen door een meer directe maatstaf voor de 
productiviteit. 

Oostenrijk is een interessant geval; de organisatie van de arbeidsmarkt en de reglementering van 
de loonvorming leunen er vrij dicht aan tegen de situatie in België. Net als in ons land zijn er ook 
sterke verschillen tussen het loonverloop van de arbeiders en dat van de bedienden. Hoewel de 
beloning van anciënniteit voornamelijk voor bedienden een algemene praktijk was, werd ze 
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onlangs ook opgenomen in nieuwe cao’s voor arbeiders. In België zal wellicht een vergelijkbare 
tendens worden opgetekend als gevolg van de harmonisering van het arbeiders- en 
bediendenstatuut. 

In 2015 werd een uitgebreide studie7 uitgevoerd om de invloed van de anciënniteit op de 
loonstructuur in Oostenrijk te beoordelen. Deze studie berust voornamelijk op een tekstuele 
analyse van de collectieve overeenkomsten. De loonvorming blijkt er sterk te zijn 
gereglementeerd. Er zijn echter zeer weinig gerechtelijke procedures voor gevallen van niet-
naleving van deze bepalingen.  

Niet alleen de anciënniteit die bij eenzelfde werkgever wordt opgebouwd, maar ook de in de 
sector verworven anciënniteit wordt beloond. Volgens de resultaten van deze studie is de invloed 
van de anciënniteit op de netto-inkomens de afgelopen 20 jaar echter aanzienlijk verminderd, wat 
betekent dat de loonprofielen zijn afgevlakt, vooral voor de arbeiders. Deze resultaten kunnen 
waarschijnlijk eerder worden toegeschreven aan de verminderde vraag naar laaggeschoolde 
arbeid dan aan een verandering in de manier waarop de anciënniteit in aanmerking wordt 
genomen. Voor het arbeiderspersoneel worden de grootste loonsverhogingen in verband met de 
anciënniteit opgetekend in de socialprofitsector en in de handel. Ten slotte bleken ook voor de 
bedienden de curves af te vlakken naargelang de leeftijd. 

In de analyse kon geen positieve correlatie worden aangetoond tussen het gewicht van de 
anciënniteit en de werkloosheidsgraad naar leeftijd. Er bestaat echter een positieve correlatie 
tussen de collectief overeengekomen beloning van anciënniteit en de werkgelegenheidsgraad van 
oudere werknemers, wanneer deze grootheden naar sector worden uitgesplitst. Er is ook een 
negatieve correlatie tussen de collectief overeengekomen beloning van anciënniteit en de 
sectorale werkloosheidsgraad van oudere werknemers. Anders gezegd, voor 50-plussers ligt de 
werkloosheidsgraad doorgaans lager in sectoren met aanzienlijke gunstige bepalingen 
betreffende anciënniteit. Al deze vaststellingen impliceren echter geen oorzakelijk verband. 

In de Oostenrijkse studie wordt geconcludeerd dat het principe van anciënniteit weinig invloed 
zou hebben op de lagere werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers. 

In het licht van deze studie kondigde de Oostenrijkse minister van Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken een aantal maatregelen aan om de werkgelegenheid van oudere werknemers te verhogen. 
Deze maatregelen beoogden onder meer: 

- de invoering van een gedeeltelijk pensioen vanaf 2016, zodat werknemers niet zouden worden 
gestimuleerd om op 62 jaar met pensioen te gaan (de normale pensioenleeftijd is 65 jaar voor 
mannen, 60 jaar voor vrouwen); 

- de verhoging van de middelen om de herintreding van oudere werknemers op de 
arbeidsmarkt te ondersteunen; 

- de invoering van een systeem voor het belonen van ondernemingen die 55-plussers in dienst 
hebben en het straffen van ondernemingen die dit niet doen. 

In Nederland wordt de anciënniteit in aanmerking genomen bij de collectieve en individuele 
loonvorming. In de sectorale cao's zijn de periodieke verhogingen over het algemeen beperkt tot 
14  jaar,  met  een  maximum  van  20  jaar.  Gewoonlijk  telt  ook  de  anciënniteit  in  een  andere  
onderneming van dezelfde sector mee.  

De jongste jaren hebben de sociale partners geprobeerd af te stappen van een op anciënniteit 
gebaseerde loonvorming en pleiten ze meer voor loonsverhogingen die veeleer gerelateerd zijn 
aan individuele resultaten. Dat sorteerde gunstige effecten op de mobiliteit van de 

                                                             
7 Müllbacher S., M. Fink M., H. Hofer en G. Titelbach (2015), Relevanz und Auswirkungen des Senioritätsprinzips am 

österreichischen Arbeitsmarkt, Institute for Advanced Studies, Vienna. 
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arbeidskrachten in de betrokken ondernemingen. Dit nieuwe model komt evenwel nog niet vaak 
voor. 

‘Demotie’  is  een  maatregel  waarmee  wordt  beoogd  het  verschil  tussen  het  loon  en  de  
productiviteit te verkleinen, en die in de eerste plaats bedoeld is voor oudere werknemers. Ze is 
opgenomen in 27 % van de collectieve arbeidsovereenkomsten. Via demotie kan de werknemer 
overstappen naar een minder zware functie, vaak tegen loonsvermindering of geringere 
verwachtingen inzake loonverloop. De tevredenheidsresultaten van de werknemers zijn gemengd: 
zij die er gebruik van maken, verklaren minder stress te hebben in hun nieuwe functie, maar vaak 
ervaren ze minder voldoening omdat ze hun eerder verworven vaardigheden en kennis niet 
kunnen aanwenden en zich niet verder kunnen ontplooien. 

Net als in België werden in Nederland maatregelen genomen om de ondernemingen te helpen 
oudere werknemers in dienst te nemen of te houden (socialelastenverlagingen, premies, langere 
proefperiode voor 55-plussers, hervorming van de wetgeving betreffende de arbeidsbescherming, 
enz.). 

In Frankrijk is de loonpraktijk van de ondernemingen grotendeels gebaseerd op leeftijds- en 
anciënniteitscriteria. De anciënniteit wordt over het algemeen beloond via specifieke premies 
waarvan de omvang de laatste jaren is afgenomen. Gerichte maatregelen (vrijstelling van 
socialezekerheidsbijdragen, optrekken van de verplichte pensioenleeftijd, generatiecontract, enz.) 
zetten de ondernemingen ertoe aan oudere werknemers in dienst te nemen of te houden. 

In Finland heeft de beloning van anciënniteit op sectoraal niveau betrekking op zowat 70 % van 
de werknemers. Dit kan op originele wijze gebeuren, zoals in de cao van de metaalsector, waarin 
anciënniteit wordt beloond met een jaarlijkse premie die toeneemt naargelang het aantal jaren 
dienst (van minder dan 10 tot meer dan 25 jaar). 

In Zweden is de impact van anciënniteit op de loongroei beperkt. Maatregelen werden getroffen 
ter bevordering van de werkgelegenheid van ouderen bestonden vooral uit de hervorming van 
het  pensioenstelsel  en  de  herziening  van  de  criteria  om  in  aanmerking  te  komen  voor  
(vervroegde) uittreding wegens invaliditeit.  

Al die beleidsmaatregelen moeten worden bekeken tegen de algemene achtergrond van de 
loonvorming. Sinds de grote recessie hebben verscheidene landen zich in verschillende mate 
geëngageerd aan een decentralisatiebeleid: van intersectoraal naar sectoraal niveau of van 
sectoraal naar ondernemingsniveau.  

In België werd de wet tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen in 2017 herzien 
om de maximale marge voor de reële loonkostengroei beter te omkaderen en zo ontsporingen te 
vermijden (zie paragraaf 1.4. van het conjuncturele deel van het huidige verslag).  

Hoewel het gerechtvaardigd is dat anciënniteit een rol speelt bij de loonvorming, mag het gewicht 
ervan niet zó groot zijn dat het aanzienlijke rigiditeiten op de arbeidsmarkt veroorzaakt. Er dient 
te worden voor gezorgd dat de instellingen en reglementeringen van de arbeidsmarkt 
(reglementering van het pensioenstelsel, werkloosheidsreglementering, enz.) geen neveneffecten 
hebben in deze problematiek.  

2.1.3. De lonen beter aanpassen aan de productiviteit 

De anciënniteit is een transparant criterium maar een onvolmaakte maatstaf voor de 
productiviteit van de werknemer in de onderneming. Een mogelijkheid is dat het beleid inzake 
loongroei wordt herzien en de anciënniteit door andere indicatoren wordt vervangen. Een 
alternatief zou er met name in bestaan een resultaatgebonden bezoldiging (performance pay) te 
ontwikkelen.  
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Resultaatgerelateerde bezoldigingsregelingen bevatten theoretisch zeer goede aspecten om 
ondernemingen te helpen hun werknemers beter te belonen. Met uitzondering van functies waar 
de te verrichten taken gemakkelijk te beoordelen zijn, blijft de opzet van dergelijke stelsels 
evenwel complex, ook al worden de verzameling en uitwisseling van informatie vergemakkelijkt 
door de technologische vooruitgang. Vaak verdwijnen de arbeidsplaatsen met routinematige 
taken echter, en worden ze vervangen door geautomatiseerde systemen. De blijvende 
arbeidsplaatsen omvatten verschillende taken, wat in aanmerking moet worden genomen in het 
stelsel voor de beoordeling van de resultaten. 

Het resultaat van een werknemer is nooit perfect meetbaar, met name omdat onzekere factoren 
kunnen spelen bij het slagen of mislukken van een project, omdat de werknemer niet meer met 
één enkele taak is belast, en, ten slotte, omdat het duurder is voor werknemers dan voor een 
onderneming om het aan activiteitsschommelingen gerelateerd risico te dragen. Bijgevolg kan een 
resultaatgebonden bezoldiging in elk geval niet de voornaamste component van de beloning van 
de werknemer zijn. Enige mate van koppeling van de bezoldiging aan het resultaat is echter 
wenselijk als de output van het werk van de werknemer meetbaar is, hoe onvolmaakt ook. 

Om de vier jaar houdt Eurofound een enquête onder de Europese ondernemingen uit de 
overheids- en de private sector (European Companies Survey of ECS). Aan de hand van deze 
enquête kunnen een aantal in Europa op de werkvloer gangbare praktijken in kaart worden 
gebracht, en kunnen de wijze waarop ze op de werkplek tot stand komen en sommige resultaten 
ervan geanalyseerd worden.  

 
Grafiek 39 - Percentage ondernemingen met een resultaatgebonden bezoldiging voor ten minste een 
gedeelte van hun werknemers: internationale vergelijking 
(in %) 
 

 
 
Bron: Eurofound (ECS 2013). 
 
 

De resultaatgebonden bezoldiging lijkt in de in België gevestigde ondernemingen (30,1 %) iets 
minder ontwikkeld te zijn dan gemiddeld in de EU (34,4 %). In Oostenrijk verklaart meer dan één 
onderneming op twee een of andere vorm van resultaatgebonden bezoldiging toe te passen; dat 
is het geval voor ruim 45 % van de ondernemingen in Finland en nagenoeg 40 % in Nederland en 
Frankrijk. Er bestaan uiteraard talrijke resultaatgebonden regelingen (individueel resultaat, 
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resultaat van het team waarvan een werknemer rechtstreeks deel uitmaakt, totaal resultaat van 
de onderneming), maar de gepubliceerde gegevens bieden geen dergelijke opsplitsing. 

 
Grafiek 40 - Percentage ondernemingen met een resultaatgebonden bezoldiging voor ten minste een 
gedeelte van hun werknemers 
(in %) 
 

 
 
Bron: Eurofound (ECS 2013). 
 
 

De vastgestelde verschillen kunnen onder meer worden toegeschreven aan de industriële 
structuur, zowel inzake bedrijfstakken als wat betreft ondernemingsgrootte. Over het algemeen is 
het opzetten van een resultaatgerelateerde bezoldigingsregeling belangrijker in structuren waar 
de werknemers minder gemakkelijk kunnen worden gemonitord. Die systemen zijn dus meer 
ontwikkeld in grote ondernemingen dan in kleine bedrijven. Dat is met name het geval in België. 

Een resultaatgebonden bezoldiging is gemakkelijker in te voeren voor routinematige taken, die 
historisch gezien belangrijk waren in de industrie. Door de automatisering en de ontwikkeling van 
de dienstensector is het verschil tussen de bedrijfstakken kleiner geworden. Het verschil voor 
België kan volledig worden toegeschreven aan de minder grote verspreiding van die 
bezoldigingspraktijken in de dienstensector. Als gevolg van de digitalisering zouden de 
bestuurspraktijken in deze bedrijfstakken snel kunnen veranderen. 

2.2. Loopbaanvooruitzichten 

De kwaliteit van de loopbanen wordt ook beoordeeld op basis van de baanzekerheid, maar vooral 
op basis van de werkzekerheid, dat is het gemak waarmee iemand die werkloos is opnieuw werk 
vindt. Vervolgens wordt gefocust op de regelgeving inzake arbeidsbescherming en het beheer van 
de herstructureringen. 

2.2.1. Transities en anciënniteit 

De loopbaanvooruitzichten zijn een fundamentele dimensie van de beroepstrajecten. 
Werkzekerheid (zie ook hierna, paragraaf 2.2.2) hangt niet noodzakelijkerwijs meer samen met 
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een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voor een volledige loopbaan bij dezelfde 
werkgever. Naast het feit dat de zelfstandige werkgelegenheid een groter gewicht heeft dan 
voorheen in de arbeidsmarkt als geheel, zijn de werkgevers (ondernemingen uit de private sector 
en overheidsbedrijven) zelf ook onderworpen aan structurele veranderingen, waardoor ze zich 
vaker en sneller moeten aanpassen. 

 
Grafiek 41 – Aandeel van de werknemers1 met een anciënniteit van minder dan 2 jaar en meer dan 8 jaar 
(in %) 

 

 
 
Bron: EC. 
1 Deze percentages worden berekend voor de werknemers van 25 tot 54 jaar. 
 
 

Belgische werknemers hebben, internationaal vergeleken, zeer stabiele banen. Wanneer de 
analyse zich toespitst op de loontrekkenden tussen 25 en 54 jaar8, blijkt dat meer dan de helft van 
hen reeds acht jaar of langer bij dezelfde werkgever werkt. Dat aandeel is veel lager in de noordse 
landen, waar de beroepsmobiliteit hoger ligt. Zo is een derde van de Deense werknemers van 25 
tot 54 jaar minder dan twee jaar in dienst bij  de huidige werkgever, terwijl  dat voor amper 18 % 
van de werknemers in België geldt. 

Een stabiele baan is veeleer een garantie voor kwaliteitsvolle loopbanen. Die stabiliteit moet 
echter berusten op economische criteria, wat betekent dat ze het gevolg moet zijn van een goede 
afstemming tussen werknemer en werkgever. De arbeidsbescherming is in België vergelijkbaar 
met die in de referentielanden; daarentegen zijn de regels voor collectief ontslag er strikter (zie 
paragraaf 2.2.2). Dat de anciënniteit een groter aandeel heeft in de loonvorming, zou ook kunnen 
bijdragen tot de geringere mobiliteit van de werknemers. De werkende kan immers vrezen een 
deel van zijn verworven loon te verliezen wanneer hij van werkgever verandert, aangezien het 
geheel van zijn ervaring niet noodzakelijk een hoger loon bij zijn nieuwe werkgever zal opleveren. 
Voor de werkgevers kan het duur zijn om een werknemer met een grote anciënniteit  te ontslaan, 
omdat de kosten lineair met de diensttijd in de onderneming evolueren. 

De werkloosheidsgraad, de instroom in de werkloosheid en de uitstroom uit de werkloosheid zijn 
verwante begrippen. Ceteris paribus leidt een toename van de instroom in de werkloosheid, 
bijvoorbeeld als gevolg van een conjunctuuromslag, trouwens tot een stijging van de 
werkloosheidsgraad. Evenzo geldt dat indien de uitstroom uit de werkloosheid afneemt, omdat de 

                                                             
8 Jonge werknemers, die tijdens de fase van integratie op de arbeidsmarkt mobieler zijn, en oudere werknemers 

worden buiten beschouwing gelaten, om elke vertekening te voorkomen. 
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ondernemingen minder arbeidsplaatsen creëren en de werkenden minder risico willen nemen 
door van werkgever te veranderen, de werkloosheidsgraad doorgaans eveneens zal oplopen. 

Die grootheden worden toegelicht per gewest, voor de groep van werknemers met de hoogste 
arbeidsmarktparticipatie ('prime-age'), in dit geval de 25- tot 49-jarigen.  

De instroom in de werkloosheid wordt berekend op basis van het aantal personen die sinds 
minder dan drie maanden werkzoekend zijn en vóór hun werkloosheidsperiode een baan hadden. 
Op die manier worden de herintredingen van iedereen die vroeger inactief was, bijvoorbeeld om 
gezins- of gezondheidsredenen, buiten beschouwing gelaten. Deze gemiddelden op jaarbasis 
worden getoetst aan de overeenstemmende werkgelegenheid van het voorgaande jaar. 

 
Grafiek 42 – Dynamiek van de arbeidsmarkt1 in België volgens de gewesten 
 

 
 
Bron: ADS. 
1 Voor de 25- tot 49-jarigen. 
 
 

Na de economische en financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende overheidsschuldencrisis, 
ging het banenverlies in Wallonië vanaf 2008 sterk in de hoogte, terwijl die ontwikkeling in 
Vlaanderen en Brussel pas vanaf 2009 zichtbaar werd. Met de nieuwe toename van de 
werkloosheidsinstroom in Wallonië vanaf 2012, en in Vlaanderen en Brussel vanaf 2013, was de 
W-recessie (double dip) op de Belgische arbeidsmarkt een feit. Die maatstaf inzake het risico van 
banenverlies is systematisch lager in Vlaanderen (gemiddeld 0,7 % over de periode 2000-2014, 
tegen iets minder dan 1 % in Wallonië). In het Brussels Gewest is die maatstaf daarentegen veel 
groter, namelijk 1,8 %. Met andere woorden, de inwoners van het Brussels Gewest vertonen 
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kenmerken en/of zijn aan de slag in bedrijfstakken, ondernemingen en met soorten van 
arbeidsovereenkomsten die minder werkzekerheid bieden dan die in de andere gewesten. 
Bovendien wordt tijdens de beschouwde periode een vrij duidelijke stijgende tendens 
opgetekend, wat erop wijst dat de werkgelegenheid van de Brusselaars de afgelopen vijftien jaar 
instabieler is geworden. 

Ook de uitstroomgraad vanuit werkloosheid naar werk, die hier gemeten wordt aan de hand van 
het aantal werklozen die na een jaar werk hebben gevonden, vertoont zeer grote verschillen. Het 
procyclisch karakter van de terugkeer naar werk wordt bevestigd, maar aan het begin van de 
jaren 2000, toen België - net als de andere geavanceerde economieën - een zeer gematigde groei 
had laten optekenen, die vervolgens vanaf 2002 zichtbaar werd op de arbeidsmarkt, waren de 
conjuncturele schommelingen van die uitstroomkans in de drie gewesten sterker dan tijdens de 
economische en financiële crisis van 2008, toen de bedrijvigheid nochtans sneller en scherper 
terugliep. Het verschil tussen Brussel en Wallonië inzake de uitstroomkans tijdens de beschouwde 
periode  is  relatief  klein,  terwijl  Vlaanderen  het  duidelijk  beter  doet.  Amper  20  %  van  de  25-49-
jarige werklozen in Brussel of Wallonië vond tijdens het daaropvolgende jaar een baan, tegen 
gemiddeld bijna 35 % in Vlaanderen gedurende dezelfde periode. 

Gelet op het aantal werkzoekenden in België en aangezien in de toekomst naar verwachting meer 
zal worden overgestapt van de ene baan naar de andere, vaak via de werkloosheid, moet de 
transitie van werkloosheid naar werk zo vlot mogelijk verlopen. 

 
Grafiek 43 – Geraamde transitie1 van werkloosheid naar werk, per leeftijd 
(in %) 
 

 
 
Bron: EC. 
1 Uitstroomkans naar werk geschat volgens het multivariate model per land voor de periode 1998-2014. De hier 

voorgestelde resultaten gelden voor een gehuwde, middengeschoolde man van 35 tot 39 jaar. Ze hebben 
betrekking op 2014. Aangezien het model voor de hele periode wordt geraamd, zouden andere resultaten worden 
verkregen indien enkel de gegevens van 2014 werden gehanteerd. 

 
 

Volgens de geharmoniseerde (en dus vergelijkbare) gegevens van de EAK, is de transitie van 
werkloosheid naar werk in België lager dan in de referentielanden van dit verslag, met name ten 
opzichte van Zweden en Denemarken. De noordse landen hebben sinds een veertigtal jaar enorm 
geïnvesteerd in activerings- en begeleidingsmaatregelen voor werkzoekenden. Ook in België 
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vonden sinds de jaren 2000 aanzienlijke verbeteringen in die processen plaats9. 

De resultaten tonen niet alleen de gemiddelde niveauverschillen in die cijfers, maar ook het 
profiel per leeftijd. De uitstroom uit werkloosheid naar werk is in België zeer gering voor de 55- 
tot 64-jarigen. Die situatie heeft tal van oorzaken; de voornaamste daarvan is dat het in een vrij  
recent verleden gangbaar was de arbeidsmarkt te verlaten vóór de wettelijke pensioenleeftijd, 
wat zelfs door de overheid werd aangemoedigd via gulle regelingen die thans hervormd zijn. 
België onderscheidt zich in negatieve zin van de landen uit de vergelijking doordat een daling van 
de uitstroom merkbaar is voor de groep van werkzoekenden van 50 tot 54 jaar. 

Hoewel de betere begeleiding van werklozen van 50 jaar en ouder die situatie zeker helpt 
verbeteren, berust niet alles op het succes van het activeringsbeleid. Een mentaliteitswijziging, 
waarbij de werkgevers zich beter bewust worden van wat oudere kandidaten voor hen kunnen 
betekenen, moet het samen met realistischer looneisen mogelijk maken die verschillen te 
corrigeren. De leeftijd is nog te vaak een voorkeurscriterium wanneer een CV wordt onderzocht 
met het oog op een indienstneming of wanneer de onderneming gedwongen is tot een collectief 
ontslag en de te ontslagen personen moet kiezen. Het beheer van de herstructureringen wordt 
besproken in de volgende paragraaf. 

2.2.2. Arbeidsbescherming en herstructureringen 

Collectieve ontslagen hebben een weerslag op de tewerkstelling van een groot aantal 
werknemers tegelijk. Om die reden wordt bij collectieve ontslagen gebruikgemaakt van tools die 
de omscholing van de betrokken personen moeten vergemakkelijken. De recente ontwikkelingen 
hieromtrent worden behandeld in het conjuncturele deel (paragraaf 1.3.2.). 

Volgens het Belgisch sociaal recht is er sprake van collectief ontslag wanneer de redenen om de 
arbeidsovereenkomst te verbreken, losstaan van de persoon van de werknemer en het ontslag 
een welbepaald aantal werknemers treft, dat varieert naargelang van de ondernemingsgrootte.  

 
Tabel 6 - Aantal werknemers1 om de procedure van collectief ontslag op te starten 
 

Grootte van de onderneming Voorwaarde 
  
20 tot minder dan 100 werknemers  10 werknemers 
100 tot minder dan 300 werknemers  10 % van het aantal werknemers  
Minstens 300 werknemers  30 werknemers 
  

 

 
Bron: FOD WASO. 
1 In de loop van het kalenderjaar dat aan het ontslag is voorafgegaan. 
 
 
Ontslagen om redenen die te maken hebben met de persoon van de werknemer, zoals 
onvoldoende beroepsgeschiktheid, fouten en gebreken worden dus niet in aanmerking genomen. 
Er wordt alleen rekening gehouden met ontslagredenen die inherent zijn aan de onderneming, 
                                                             
9 Het programma tot activering van het zoekgedrag naar werk voor uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van 40 tot 

49 jaar werd in 2006 uitgebreid. Op grond van die regeling worden uitkeringsgerechtigde werklozen opgeroepen 
voor periodieke individuele gesprekken waarin een facilitator van de RVA beoordeelt of ze voldoende inspanningen 
leveren om werk te zoeken. Indien de intensiteit waarmee de werkloze werk zoekt, ontoereikend wordt geacht, 
loopt deze het risico dat zijn werkloosheidsuitkeringen worden verlaagd of geschorst. Tegelijk met de invoering van 
de procedure tot activering van het zoekgedrag naar werk hebben de gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling de begeleiding van werklozen opgevoerd (individuele diagnosegesprekken, 
inschakelingsparcours, steun bij het zoeken naar werk, opleidingen, enz.), sinds enkele jaren ook voor werklozen 
ouder dan 50 jaar. Voor een overzicht van de beleidswijzigingen met betrekking tot werklozen naar leeftijd, zie 
Dejemeppe et al. (2017) en de paragraaf 3.3 van het thematische deel van het huidige rapport. 
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met andere woorden met de ontslagen om economische of technische redenen in de ruime zin. 
De vroegtijdige verbreking van een contract dat was gesloten voor bepaalde duur of voor een 
duidelijk omschreven werk hoort daarbij.  

Als  een  onderneming  wil  overgaan  tot  een  collectief  ontslag,  moet  ze  dat  melden  aan  
de  FOD  WASO.  Met  de  kennisgeving  van  een  collectief  ontslag  wordt  de  informatie-  en  
raadplegingsprocedure afgesloten. Tussen de fase waarin de werkgever het voornemen meldt om 
tot  collectief  ontslag  over  te  gaan  en  die  van  de  kennisgeving  zit  een  informatie-  en  
raadplegingsprocedure waarbij de werknemersvertegenwoordigers, de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling en de FOD WASO worden betrokken. In 2016 werd de kennisgeving van bijna 
een kwart van de procedures na minder dan 30 dagen meegedeeld. Meer dan 75 % van de 
informatie- en raadplegingsprocedures hebben minder dan 90 dagen geduurd en nauwelijks 5 % 
werd afgerond na meer dan 180 dagen. Die termijn maakt dat de aankondiging en de schrapping 
van de banen niet gelijktijdig verlopen. 

De statistieken van de FOD WASO geven een indicatie van de banenvernietiging die door die 
procedures worden teweeggebracht, maar niet van het daaruit voortvloeiende nettobanenverlies 
voor de economie als geheel. Enerzijds is het banenverlies bij de sluiting of herstructurering van 
grote ondernemingen niet beperkt tot dat wat binnen de onderneming werd aangekondigd, het 
verspreidt zich ook bij de onderaannemers van de onderneming. Het effectieve banenverlies kan 
daardoor groter uitvallen dan dat wat de onderneming had aangekondigd. Anderzijds bestaan er 
voor de gekwalificeerde werknemers herinschakelingsmogelijkheden in andere bedrijven, echter 
niet noodzakelijk in dezelfde functie, hetzelfde activiteitstype of hetzelfde geografische gebied. De 
herinschakeling bevorderen is precies het doel van de laatste fase van de procedures voor 
collectief ontslag. 

In die fase worden reconversiecellen en tewerkstellingscellen opgericht. Die moeten werknemers 
die collectief werden ontslagen na het faillissement of de herstructurering van hun onderneming 
herinschakelen en omscholen door gebruik te maken van het aanbod van outplacementbureaus. 
De werknemers zijn verplicht mee te werken en de begeleidingsvoorstellen aan te nemen. Als ze 
weigeren, kunnen ze hun uitkeringen verliezen. 

In  geval  van een collectief  ontslag  moet  er  dus  een reconversiecel worden gecreëerd. Over het 
algemeen wordt die gecreëerd voor een jaar. Ze wordt gekarakteriseerd door een 
onthaalplatform voor alle werknemers, de terbeschikkingstelling van materiaal dat nuttig is bij het 
zoeken van werk en opleidingen, een omkadering door consultants van de overheidsdiensten 
voor arbeidsbemiddeling en van de vakbondsorganisaties en een gepersonaliseerd 
sociaalprofessioneel begeleidingsprogramma. Via hun overeenkomst voor sociaalprofessionele 
begeleiding ontvangen de werknemers een tussenkomst in de kosten om deel te nemen aan het 
herinschakelingsprogramma, de opleidingskosten en de verplaatsingskosten.  

Sinds de inwerkingtreding van het generatiepact (in december 2005) is een tewerkstellingscel 
bovendien ook vereist bij een aanvraag tot brugpensioen vóór de normale pensioenleeftijd. Het 
gaat daarbij specifiek om werknemers van 45 jaar en ouder.  

In Brussel en Wallonië kan de nieuwe werkgever bij wie de werknemer werk vindt onder bepaalde 
voorwaarden een vermindering van zijn RSZ-bijdragen krijgen (met een beperking in de tijd en 
een plafond voor de vergoedingen). Vlaanderen heeft daarentegen sinds 1 januari 2017 beslist om 
die vermindering van de RSZ-bijdragen voor nieuwe werkgevers te schrappen. 

Tussen 2010 en 2016 schommelde de inschakelingsgraad van de ontslagen werknemers 
opgevolgd door een reconversiecel (afgezien van de vrijgestelden, de arbeidsongeschikten en de 
werklozen met bedrijfstoeslag) in Wallonië tussen 60 en 70 %. Uitgesplitst naar type 
arbeidsovereenkomst vond in 2016 48 % van de werknemers een betrekking voor onbepaalde 
duur, 24 % een tijdelijke baan en 22 % een uitzendbaan. Van deze ontslagen werknemers nam 5 % 
het zelfstandigenstatuut aan. Ongeveer een derde van de werknemers had een opleiding gevolgd. 
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Tussen 2009 en 2016 werden op jaarbasis gemiddeld 5 800 werknemers ingeschreven in een 
reconversiecel bij de VDAB. Na 6 maanden was 64 % uit de werkloosheid verdwenen en had 45 % 
werk gevonden. 

 

Case-studies:  

1. Herstructurering van Randstad, Tempo Team en B-Bridge 

In 2014 moesten 109 werknemers van Randstad, Tempo Team en B-Bridge het bedrijf verlaten in 
het kader van een herstructurering. Hoe is  het de vertrekkers twee jaar later vergaan?   

Van de ontslagen mensen zaten er in 2016 6 in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(brugpensioen), 5 waren langdurig ziek en 4 volgden een langere opleiding om zich te 
heroriënteren op de arbeidsmarkt.  

Van  de  overige  93  waren  er  87  aan  het  werk  en  6  nog  steeds  werkloos.  Dit  betekent  dat  van  
degenen die direct beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt bijna 94 % aan het werk was. Ten 
opzichte van de totale groep die het bedrijf verlaten heeft, gaat het nog steeds om 80 %. Bijna alle 
ex-medewerkers van Randstadgroup hebben een hoger diploma wat in principe bevorderlijk is 
voor  een  vlotte  doorstroom  naar  werk.  Daartegenover  staat  dat  de  gemiddelde  leeftijd  van  de  
betrokkenen 43,5 bedroeg. Heel wat ex-medewerkers hadden een anciënniteit tussen de 15 en de 
20 jaar. 

Van degenen die aan het werk waren, hadden 13 gekozen voor een zelfstandig statuut. Nog 
anderen waren al zelfstandige in bijberoep. De anderen hadden en job van loontrekkende 
gevonden, de grote meerderheid in de private sector. Kijken we naar de uitgevoerde functies dan 
liggen de meeste functies in het verlengde van wat men vroeger deed. Al bij al hebben weinig ex-
medewerkers  het  roer  omgegooid  om  iets  volledig  anders  te  gaan  doen.  Een  klein  aantal  heeft  
een eigen zaak opgestart (winkel, bed & breakfast, café…). 

Een eerder beperkte groep van 14 personen was onmiddellijk aan de slag nadat ze het bedrijf 
verlaten hadden. De meerderheid daarvan gingsimpelweg dezelfde job uitoefenen bij de 
concurrentie. Die groep heeft ook geen beroep gedaan op de diensten aangeboden door Galilei 
(afdeling van Randstad gespecialiseerd in outplacement). Ook vier van de zes mensen die op 
brugpensioen gingen, hebben geen outplacement gevolgd. Van de resterende groep van 89 
mensen hebben intussen 87 outplacementactiviteiten gevolgd, wat neerkomt op 80 % van het 
totaal. Ook hiervan waren een aantal heel snel aan het werk. De outplacementbegeleiding 
bestond voor hen vooral uit advies en begeleiding in het concrete sollicitatieproces. In andere 
gevallen ging outplacement in de beginfase vooral over de begeleiding en ondersteuning van de 
betrokkenen bij het verwerken van het ontslag dat voor veel ex-collega’s hoe dan ook zeer 
onverwacht kwam.  

2. Saint-Gobain Glass 

Als gevolg van de overcapaciteit in de productie van vlakglas in Europa en van de toenemende 
concurrentie van andere landen, besloot de onderneming Saint-Gobain Glass in 2014 over te gaan 
tot een procedure van collectief ontslag. De reconversiecel was gedurende een periode van 2 jaar 
actief.  Op 15 september 2016 waren 199 van de 327 ontslagen personen aan het  werk;  63 van 
hen waren werkzoekend, terwijl er 56 het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag hadden, 3 
arbeidsongeschikt waren en 6 vrijgesteld. 

Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, dat tussenkomt wanneer belangrijke 
wijzigingen in de structuur van de wereldhandel leiden tot een ernstige economische verstoring 
(glassector), heeft financiële bijstand verleend waarmee activiteiten konden worden opgezet ter 
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aanvulling van het dienstenaanbod van de reconversiecellen. Die activiteiten omvatten onder 
meer een bewustmaking inzake sociale economie door een gespecialiseerd consultancybureau, 
coaching om het zelfrespect van de vrijwilligers te versterken, workshops die opheldering bieden 
over aanwervingen en opleidingen op maat, naargelang het competentieprofiel van de 
werknemers, in sectoren met een tekort aan arbeidskrachten.   

3. Ford Genk 

In oktober 2012 heeft Ford een collectief ontslag aangekondigd waarop een golf van collectieve 
ontslagen  bij  de  onderaannemers  is  gevolgd.  Daarbij  werden  in  het  totaal  meer  dan  6  000  
werknemers getroffen. De Limburgse VDAB heeft een speciale cel opgericht met een groep van 
experts. De werknemers werden zeer snel met een proactieve aanpak ondersteund. Dankzij een 
specifieke website konden de werknemers beter worden geïnformeerd en kon er beter met hen 
worden gecommuniceerd. Tijdens de periodes van technische werkloosheid konden ze 
opleidingen volgen. Er werden verschillende infosessies en zogenoemde job- en loopbaandagen 
georganiseerd met ondernemingen die arbeidskrachten zochten. 61 % van de werknemers van 
Ford was 50-plus. Bij de onderaannemers was dat 17 %. In mei 2017 was 78 % van de betrokken 
werknemers niet langer werkloos en had 50 % werk gevonden. 

4. Competentievisum 

In de tweede helft van 2016 hebben verschillende ondernemingen in de banksector ontslaggolven 
aangekondigd. Om de omscholingskansen van die werknemers te verhogen heeft de VDAB een 
overzicht van hun competenties opgemaakt opdat de werknemers snel de vacatures zouden 
vinden die overeenstemmen met hun profielen. Met die digitale tool kan de werknemer een 
stand van zaken opmaken van zijn competenties en zijn beroepservaring. Die wordt nadien 
gevalideerd door zijn werkgever. Om de effectiviteit van het competentievisum te verhogen, werd 
nauw samengewerkt met de andere overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, maar ook met 
Febelfin en de werkgevers die ook hebben bijgedragen tot de financiering van het 
competentievisum. 

 

 
Grafiek 44 - Rigiditeit van de arbeidsbescherming 
(2013) 
  

 
  
Bron: OESO. 
 
 

Op basis van de indicatoren van de OESO waarmee de rigiditeit van de wetgeving over 
arbeidsbescherming wordt uitgedrukt (EPL, employment protection legislation) stellen we vast dat 
de Belgische wetgeving, in vergelijking met de geanalyseerde landen, relatief dwingend is in geval 
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van collectieve ontslagen. Dat resultaat zou nauw verband houden met de lengte van de Renault-
procedure. Die maakt momenteel het voorwerp uit van een hervormingsvoorstel om de negatieve 
effecten ervan op de reallocatie van de arbeidskrachten te verminderen. In de noordse landen zijn 
er beduidend minder specifieke vereisten in geval van een collectief ontslag.  

De reglementering voor tijdelijke contracten die Frankrijk en België toepassen, is relatief rigide, 
terwijl die van Zweden en Nederland minder dwingend zijn.  

Op het vlak van individuele ontslagen is de Belgische wetgeving soepeler dan die in de meeste 
geanalyseerde landen. 

2.3. Kwaliteit van het werk 

Een van de essentiële dimensies van de loopbanen is de kwaliteit van de uitgeoefende baan. 

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen 5 grote domeinen aan de hand waarvan de 
intrinsieke arbeidskwaliteit kan worden gevat: de fysieke omgeving, de sociale omgeving, de 
vaardigheden, de arbeidsintensiteit (het arbeidstempo) en ten slotte de autonomie. 

2.3.1. Fysieke omgeving 

Stelt de fysieke omgeving van de werkplek de werknemer in staat lang op de arbeidsmarkt actief 
te blijven? Hoe kunnen de werkgerelateerde fysieke risico’s worden geëvalueerd? Worden de 
werknemers in België meer blootgesteld aan die fysieke risico’s dan in de referentielanden? 

Er worden drie types van aan de beroepsactiviteit gerelateerde fysieke risico’s onderscheiden: de 
ergonomische risico’s en de risico’s i.v.m. de werkhouding, de omgevingsgerelateerde risico’s en 
de chemische of biologische risico’s. We hebben ervoor gekozen om voor die indicatoren specifiek 
de situatie te tonen van de werknemers van 50 jaar en ouder. 

In de literatuur wordt over het algemeen erkend dat het door die drie subcategorieën moeilijk kan 
worden werknemers lang aan het werk te houden (bijvoorbeeld gedurende de gehele loopbaan). 
Die risico’s kunnen gecorreleerd zijn aan arbeidsongevallen, absenteïsme, of kunnen zelfs ten 
grondslag liggen aan gezondheidsproblemen die een verkorting van de levensverwachting met 
zich brengen ten opzichte van een werknemer die niet aan die fysieke risico’s wordt blootgesteld. 

De maatstaf is hier gebaseerd op de geharmoniseerde gegevens van de EWCS-enquête van 
Eurofound. Over de drie soorten van fysieke risico’s worden aan de werknemers specifieke vragen 
gesteld. De antwoorden kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd. Per groep wordt bekeken welke 
werknemers in het kader van het werk significant blootgesteld zijn aan het risico. Als criterium 
geldt over het algemeen dat ze verklaren meer dan een vierde van hun werktijd in de situatie te 
verkeren die in de vragenlijst beschreven staat. Dat type van maatstaven kan worden aangevuld 
met andere indicatoren, met name het percentage arbeidsongevallen, de graad van absenteïsme, 
het aantal ziektedagen, enz. De ergonomische risico’s en de risico’s i.v.m. de werkhouding: die 
indicator meet de blootstelling aan mechanische trillingen, pijnlijke of vermoeiende houdingen, 
het verplaatsen van zware lasten, repetitieve bewegingen, enz. In het algemeen kunnen 
ergonomische risico’s de oorzaak zijn van musculoskeletale aandoeningen (gewrichtspijnen, 
rugpijn, enz.), die een van de vaakst voorkomende oorzaken van werkgerelateerde klachten en 
van absenteïsme zijn. 
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Grafiek 45 – Fysieke werkomgeving: ergonomische en risico’s die verband houden met de 
lichaamshouding 
(in %, aantal werknemers van 50 jaar en ouder, die gedurende minstens een vierde van hun arbeidstijd 
blootgesteld zijn aan het overeenstemmende risico) 
 

 
 
Bron: Eurofound (EWCS 2016). 
 
 

Volgens de indicatoren van Eurofound, worden de in België werkzame 50-plussers gemiddeld 
minder blootgesteld aan ergonomische en posturele risico’s dan in de referentielanden. Voor die 
risicocategorie onderscheiden Finland en vooral Frankrijk zich negatief in onze vergelijking. Een 
beter resultaat voor de ergonomische risico’s kan worden verkregen dankzij de aanpassing en de 
mechanisering van de fysiek zwaarste banen. Een proactief beleid inzake human resources maakt 
het eveneens mogelijk het verloop van de loopbanen in de ondernemingen aan te passen, om de 
hoeveelheid fysieke arbeid in het takenpakket van de oudere leeftijdgroepen te doen afnemen. 

Omgevingsgerelateerde risico’s: de indicator meet de blootstelling aan geluid, aan extreme (hoge 
en lage) temperaturen en aan trillingen. Die factoren komen vooral voor in de landbouw, de 
industrie en de bouwnijverheid. 

Die risico’s zijn deels gerelateerd aan sommige bedrijfstakken en beroepen. Zowel voor de 
landbouw als voor de bouwnijverheid houdt een gedeelte van het werk bijvoorbeeld de 
blootstelling aan meteorologische wisselvalligheden in. Het werken in een koelruimte en de 
koudeketen zijn belangrijk in de voedingsnijverheid en de logistiek voor het transport van 
voedingsmiddelen. In andere industriële bedrijfstakken, bijvoorbeeld in de ijzer- en 
staalnijverheid, blijft de blootstelling aan hoge temperaturen onvermijdelijk. Door een grotere 
robotisering van de productielijnen en van het transport, een performante arbeidsorganisatie, de 
opleiding van de werknemers met betrekking tot de risico’s en het dragen van een passende 
beschermingsuitrusting kunnen het percentage werknemers dat is blootgesteld aan dat type van 
risico en de gevolgen ervan worden verminderd. 
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Grafiek 46 – Fysieke werkomgeving: omgevingsgerelateerde risico’s 
(in %, aantal werknemers van 50 jaar en ouder, die gedurende minstens een vierde van hun arbeidstijd 
blootgesteld zijn aan het overeenstemmende risico) 
 

 
 
Bron: Eurofound (EWCS 2016). 
 
 

Op basis van de geharmoniseerde maatstaven lijkt de blootstelling van werknemers van 50 jaar en 
ouder aan omgevingsrisico’s in België sterk onder controle te zijn ten opzichte van de landen uit 
de vergelijking. Die statistieken moeten eveneens worden uitgesplitst naar bedrijfstak, teneinde 
te kunnen corrigeren voor de verschillen inzake industriële structuur tussen de zeven landen 
(gewicht van de landbouw, de bouwnijverheid, de voedingsnijverheid, enz.). 

De biologische en chemische risico’s:  deze  categorie  meet  de  blootstelling  aan  rook,  stof,  
toxische dampen, het werken met chemische producten, het contact met mogelijk gevaarlijke 
biologische stoffen, enz. 
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Grafiek 47 – Fysieke werkomgeving: chemische of biologische risico’s 
(in %, aantal werknemers van 50 jaar en ouder, die gedurende minstens een vierde van hun arbeidstijd 
blootgesteld zijn aan het overeenstemmende risico) 
 

 
 
Bron: Eurofound (EWCS 2016). 
 
 

Voor deze derde categorie van aan de werkomgeving gerelateerde fysieke risico’s lijkt België 
opnieuw een veeleer gunstige positie in te nemen ten opzichte van de landen waarmee wordt 
vergeleken. Frankrijk en Finland wijken weer sterk af door een groter aantal vijftigjarige 
werknemers welke aan die chemische of biologische risico’s blootgesteld zijn. In Duitsland 
verklaren de werknemers meer blootgesteld te zijn aan chemische stoffen, wat allicht deels te 
maken heeft met het gewicht van de chemische nijverheid in zijn industriële structuur. De Deense 
werknemers van 50 jaar en ouder zouden meer blootgesteld zijn aan biologische risico’s dan in de 
andere referentielanden. 

Zowel de werkomgevinggerelateerde risico’s als de zogeheten biologische of chemische risico’s 
kunnen deels worden vermeden dankzij een adequate uitrusting. De inachtneming van de 
veiligheidsuitrusting bezorgt de werknemers enig ongemak. Daarom gebruiken ze die uitrusting 
niet altijd, ook al wordt ze door de werkgever ter beschikking gesteld. Het is dan ook belangrijk de 
werknemers ter zake bewust te maken en een specifieke opleiding te geven.  

2.3.2. Sociale omgeving 

De kwaliteit van een loopbaan wordt ook bepaald door de sociale omgeving waarin de activiteit 
wordt uitgeoefend, met andere woorden door de arbeidsrelaties. Daarin kunnen twee facetten 
worden onderscheiden: de arbeidsrelaties op persoonlijk vlak en die op collectief vlak (die 
institutioneel worden georganiseerd).  

A) De sociale relaties op de werkvloer 

De mens is van nature een sociaal wezen. In de periode dat hij deel uitmaakt van de 
beroepsbevolking is werken één van de belangrijkste manieren om zijn sociale netwerk uit te 
bouwen. Zijn contacten met de collega's, het management,de klanten en het dagelijkse leven in 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

142. 

de onderneming laten onder meer aan elkeen toe om zich te ontwikkelen als mens terwijl hij 
deelneemt aan de economische bedrijvigheid. 

Voldoening schenkende sociale relaties op de werkvloer zorgen voor een serene sfeer die 
bijdraagt tot een betere productiviteit van de teams. Uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 
(Stichting Innovatie & Arbeid, 2017) blijkt hoe belangrijk de kwaliteit van de arbeid is voor de 
verlenging van de loopbanen. Van de werknemers van 40 jaar en ouder die werkbaar werk 
hebben (wat in deze context betekent dat ze geen enkel ’knelpunt‘10 hebben gesignaleerd op het 
vlak van de werkbaarheid van hun werk) meent bijna 79 % aan het werk te kunnen blijven tot de 
wettelijke pensioenleeftijd. Dat percentage daalt systematisch naarmate er meer knelpunten 
worden gesignaleerd: van 54 % bij de personen die één knelpunt signaleren, tot 32 % bij personen 
die er twee signaleren tot minder dan 18 % bij personen die drie knelpunten of meer signaleren 
over hun huidige werk. 

Op het niveau van de onderneming worden de arbeidsrelaties met name beïnvloed door de 
manier waarop het management de onderneming leidt (de taken verdeelt, de resultaten 
beoordeelt, enzovoort), het klimaat van vertrouwen tussen de werknemers en de directie en ook 
door de relaties tussen collega's. De ondernemingscultuur kan een klimaat van samenwerking in 
de hand werken en de kwaliteit van het management benadrukken. Steeds vaker willen 
ondernemingen die dimensies van welbevinden op het werk meten, met name door hun 
personeel regelmatig te bevragen. Tijdens wervingscampagnes worden die kenmerken ook 
uitgespeeld om de beste kandidaten aan te trekken. 

 
Grafiek 48 - Sociale arbeidsomgeving: billijkheids-, samenwerkings- en vertrouwensindex 
(index waarbij 100 de gunstigste score is) 
 

 
 
Bron: Eurofound (EWCS 2016). 
1 Die index is gebaseerd op de vragen uit de EWCS-enquête over de gelijke behandeling op het werk, de waardering 

van de werknemers, het vertrouwen dat de directie heeft in de werknemers, de billijke oplossing van conflicten, de 
gelijke verdeling van het werk, de samenwerking en het vertrouwen dat de werknemers hebben in de directie. Die 
vragen werden alleen aan de werknemers gesteld. 

 
 

De enquête naar de arbeidsomstandigheden van Eurofound levert een index op die die factoren 
samenvat en is uitgesplitst per leeftijdsgroep van de werknemers. De verschillen tussen de 

                                                             
10 De knelpunten of risico-indicatoren die worden gebruikt voor de Vlaamse werkbaarheidsmonitor zijn onder meer of 

de hiërarchie de werknemers steunt, de arbeidsomstandigheden en de autonomie. 
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referentielanden zijn klein. Alleen Frankrijk doet het in elke leeftijdscategorie opvallend minder 
goed. In de zeven landen laten de werknemers tussen de 35 en de 49 jaar de minst goede scores 
optekenen en de jongste werknemers de beste. Werknemers van 50 jaar en ouder ervaren meer 
billijkheid, samenwerking en vertrouwen dan de groep van 35 tot 49 jaar. 

Discriminerend gedrag (op het vlak van lonen of bevorderingen bijvoorbeeld) kan nefast zijn voor 
het sociale klimaat van de onderneming. In de enquête van Eurofound over de 
arbeidsomstandigheden (2015), waren de groepen die zich het vaakst gediscrimineerd voelen de 
jongeren, werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en werknemers van een 
onderneming die herstructureert of een collectief ontslag doorvoert. Discriminatie op basis van de 
leeftijd komt het vaakst voor (in vergelijking met discriminatie op basis van het geslacht, 
nationaliteit, etc.) en vooral de jonge werknemers zijn er het slachtoffer van (Eurofound, 2016). 

 
B) De arbeidsrelaties op collectief vlak 

De arbeidsrelaties op collectief vlak nemen de vorm aan van sociaal overleg, het paritaire beheer 
van de arbeidsmarktinstituties (werkloosheidsverzekering en andere socialezekerheidsorganen), 
de loononderhandelingen, het vastleggen van bindende normen en regels binnen de paritaire 
comités enzovoort. Naargelang de landen en op basis van verschillende criteria (met name de 
grootte) moeten de ondernemingen over afgevaardigden van werknemersorganisaties 
beschikken. Die afgevaardigden kunnen of moeten worden geraadpleegd bij de grote beslissingen 
van de onderneming en de uitvoering van de strategie, in het bijzonder voor de bepalingen die 
verband houden met het humanresourcesmanagement (loon-, wervings- en ontslagbeleid, 
bevorderingen enzovoort). In de publieke sector bestaan gelijkaardige maatregelen. 

De vakbondsstructuren worden anders georganiseerd in de verschillende landen. Het aantal 
werknemersorganisaties varieert en in een land dat veel vakbonden telt, kan één ervan 
uitgesproken dominant zijn (zoals de Deutsche Gewerkschaftsbund of IG Metall voor de industrie 
in Duitsland). De noordse landen tellen in verhouding minder vakbondsorganisaties. Over het 
algemeen daalt het aantal vakbondsorganisaties in de meeste landen door fusies-overnames, om 
op die manier een voldoende groot percentage leden aan te houden en de organisatie efficiënter 
te maken. In België zijn er geen duidelijke bewegingen in die richting, maar door de harmonisering 
van de statuten van arbeiders en bedienden zijn een aantal onderverdelingen overbodig 
geworden. 

Bovendien hebben bepaalde landen, met name als gevolg van de economische en financiële crisis 
van 2008, het probleem van de fragmentering van het vakbondslandschap willen aanpakken door 
de criteria te verstrengen om een organisatie te erkennen als werknemersorganisatie die 
bijgevolg mag deelnemen aan het sociaal overleg (in Frankrijk moet een vakbond bijvoorbeeld 
minstens 10 % leden binnen de onderneming tellen en 8 % binnen de bedrijfstak om te worden 
erkend). 

De vakbondsdichtheid (het aandeel van de werknemers die zijn aangesloten bij een vakbond) en 
de graad van vakbondslidmaatschap zijn de afgelopen twee decennia in de EU gemiddeld gedaald. 
In de private sector zou dat te verklaren zijn door de tertiarisering van de industriële structuur en 
het grotere belang van de tewerkstelling in de kleine ondernemingen. Gemiddeld is het 
percentage van werknemers dat bij een vakbond aangesloten is immers groter in de grote 
ondernemingen. Daarnaast zijn werknemers met tijdelijke of deeltijdse contracten minder 
geneigd om zich bij een vakbond aan te sluiten. De graad van vakbondslidmaatschap ligt 
overigens lager bij jonge werknemers dan bij oudere (EC, 2015).  
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Grafiek 49 - Vakbondsdichtheid  
(percentage werknemers dat is aangesloten bij een vakbond in vergelijking met het totale aantal 
werknemers, 2013) 
 

 
 
Bron: OESO. 
 
 

Zoals uit de grafiek kan worden afgeleid verschilt de vakbondsdichtheid (en ook de graad van 
vakbondslidmaatschap11) zeer sterk van referentieland tot referentieland. Over het algemeen 
heeft de werkloosheidsgraad een negatief effect op de graad van vakbondslidmaatschap, maar 
België, Denemarken, Finland en Zweden vormen daarop opmerkelijke uitzonderingen. De 
verklaring daarvoor is dat de vakbonden in die vier landen, in verschillende mate, betrokken zijn 
bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Die institutionele bijzonderheid, die gekend is 
onder de naam ‘Ghent system’, wordt beschouwd als de voornaamste verklaring voor de relatief 
hoge en stabiele vakbondsdichtheden in die landen. 

Hoewel de vakbondsdichtheid een goede indicator is voor de relatieve macht van de vakbonden, 
kan het misleidend zijn om alleen met die variabele rekening te houden. De invloed van de 
vakbonden hangt vooral af van hun rol in de arbeidsmarktinstituties. In Frankrijk ligt het 
percentage van werknemers dat is aangesloten bij een vakbond laag, maar de vakbonden zijn er 
zeer invloedrijk door hun rol in het sociale overleg en het paritaire beheer van de 
werkloosheidsverzekering. 

Het aantal werkgeversorganisaties is ook gedaald en ze hebben hun aanbod van diensten aan 
ondernemingen uitgebreid. Een onderneming sluit zich vrijwillig aan bij een dergelijke organisatie. 

  

                                                             
11 De graad van vakbondslidmaatschap wordt uitgedrukt in verhouding tot de beroepsbevolking (werknemers of 

werklozen), terwijl de vakbondsdichtheid wordt uitgedrukt in verhouding tot de werknemers alleen. 
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Grafiek 50 - Dichtheid van de werkgeversorganisaties1  
(in %, 2012) 

 

 
 

Bron: EC (DG Werkgelegenheid (2015)). 
1 Aandeel van de werknemers van ondernemingen die lid zijn van werkgeversorganisaties (met andere woorden het 

deel van de ondernemingen dat is aangesloten bij een werkgeversorganisatie op het totale aantal ondernemingen, 
gewogen naar de grootte van de onderneming. 

 
 

Die indicator toont dat het belang van de werkgeversorganisaties vrij vergelijkbaar is in de 
referentielanden. Alleen Duitsland wijkt lichtjes af met een dichtheid die lager ligt dan 60 %.  

Sterke werkgeversorganisaties en representatieve vakbonden maken het mogelijk pertinent 
sociaal overleg te plegen en helpen de arbeidsmarkt goed te organiseren. Eén van de aspecten 
van die interacties zijn de collectieve arbeidsovereenkomsten, dit zijn bindende normen die 
worden vastgelegd door de sociale partners. Die conventionele bronnen in het arbeidsrecht 
bestaan in alle landen, maar in verschillende vormen, op verschillende niveaus en met een 
verschillende impact op de lonen en de arbeidsvoorwaarden. 

De dekkingsgraad van collectieve overeenkomsten is het aandeel van de werknemers die vallen 
onder één of meerdere collectieve overeenkomsten. In de referentielanden is die dekkingsgraad 
zeer hoog: meer dan 80 % van de werknemers valt onder minstens één collectieve 
arbeidsovereenkomst die de sociale partners hebben gesloten. Duitsland wijkt opnieuw lichtjes af 
met een dekkingsgraad onder 60 %. 
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Grafiek 51 - Dekkingsgraad van de collectieve overeenkomsten1 
(in %, 2013) 
 

 
 

Bron: EC (DG Werkgelegenheid (2015)). 
1 Percentage werknemers dat door minstens één collectieve arbeidsovereenkomst is gedekt. 
 
 

De graad van dekking door collectieve overeenkomsten is maar één van de aspecten van die 
belangrijke bron van het arbeidsrecht. Ook andere kenmerken kunnen in aanmerking worden 
genomen zoals het niveau waarop die overeenkomsten worden gesloten (centraal dan wel lokaal, 
op ondernemingsniveau), de uitbreidingsmechanismen (hoe het toepassingsgebied van een 
collectieve overeenkomst kan worden uitgebreid tot andere dan de ondertekenende partijen), of 
het min of meer  vaker voorkomen van afwijkingsclausules of opt-outs. Tot slot is de duur van 
collectieve overeenkomsten een belangrijke dimensie. Vaak worden collectieve overeenkomsten 
automatisch verlengd wanneer geen nieuwe overeenkomst werd gesloten. Die automatische 
verlenging van de geldigheid van de collectieve overeenkomst kan echter een ongunstig effect 
hebben op de arbeidskrachten, in die zin dat het mogelijk is dat de bepalingen over de lonen of de 
arbeidsvoorwaarden uit het verleden niet meer aangepast zijn aan de huidige sociaaleconomische 
omgeving. 

Volgens  die  grote  indicatoren  over  de  collectieve  arbeidsrelaties,  lijkt  België  zeer  nauw  aan  te  
sluiten bij de noordse landen. De voorwaarden voor een kwalitatief sociaal overleg waarin 
normen kunnen worden bepaald en collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen worden gesloten 
die zijn aangepast aan de sociaaleconomische context, lijken te zijn vervuld. 

De Commissie (EC, 2015) stelt voor een aantal landen een zekere verharding van de besprekingen 
tussen de sociale partners vast. De voorwaarden voor de totstandkoming van ‘sociale pacten’, die 
in de afgelopen decennia grote hervormingspakketten mogelijk hebben gemaakt, lijken moeilijker 
te vervullen dan vroeger. De redenen daarvoor zijn enerzijds dat de begrotingen van de 
verschillende landen minder dan vroeger de ruimte laten voor de regeringen om die 
onderhandelingen met gemeenschapsmiddelen te ondersteunen en anderzijds dat de vakbonden 
en werkgeversorganisaties minder machtig en relevant kunnen lijken dan vroeger om de goede 
werking van de arbeidsmarkt in zijn geheel te garanderen. 
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Grafiek 52 - Aantal stakingsdagen per 1000 werknemers1 
 

 
 

Bronnen: EC, IAB. 
1 De gegevens zijn niet voor alle jaren van die twee subperiodes beschikbaar. Laatst beschikbare jaar: 2010 voor FR, 

2013 voor SE en NL, 2015 voor BE, DK en FI. Bovendien variëren de bronnen van land tot land (officiële enquêtes, 
gegevens van vakbonden, gegevens van werkgeversfederaties enzovoort). Voor Duitsland is de overheidssector niet 
opgenomen in de cijfers.  

 
 

Volgens de gegevens die het IAB heeft verzameld over het aantal niet-gewerkte dagen door 
stakingen of lock-outs, die hier werden gedeeld door het aantal werknemers in elk land, varieert 
het stakingsvolume sterk van het ene land tot het andere. In de recentste periode was het aantal 
stakingsdagen per 1 000 werknemers het hoogst in Denemarken, België en Frankrijk. Maar die 
rangschikking kan echter van jaar tot jaar variëren. Het aantal stakingsdagen in Denemarken was 
uitzonderlijk hoog in 2008 en 2013. Voor België was 2014 dan weer een slecht jaar op het vlak van 
verloren dagen. 

In elk geval komt de sociale omgeving van de werknemers in België, zowel op persoonlijk niveau 
als op het niveau van de collectieve relaties, er eerder positief uit en lijkt ze relatief vergelijkbaar 
met de referentielanden. 

2.3.3. Vaardigheden 

De vaardigheden vormen een geheel dat, behalve op het bereikte scholingsniveau, berust op de 
beroepservaring en de cognitieve vermogens van de werkenden (vermogen om onverwachte of 
complexe problemen op te lossen en nieuwe dingen aan te leren, creativiteit, …). De 
beroepsactiviteit en opleiding dragen bij tot de instandhouding of de verbetering van de 
vaardigheden.  

Over- of ondergekwalificeerd zijn ten opzichte van de voor een activiteit vereiste vaardigheden 
leidt tot ontevredenheid, en is bovendien een bron van inefficiëntie (inadequate allocatie van 
middelen). Deze situatie kan, naargelang van het geval, stress of frustraties veroorzaken en 
gevolgen hebben voor de motivatie of zelfs de gezondheid van de werknemer. 
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Grafiek 53 – Vaardigheden: beschikt u over de juiste vaardigheden voor uw job? 
(in % van het aantal ondervraagden, 2015) 
 

 
 
Bron: Eurofound. 
 
 

In België verklaart ongeveer een kwart van de werkenden over de nodige vaardigheden te 
beschikken om belangrijkere verantwoordelijkheden aan te kunnen. Het aandeel van diegenen 
die zichzelf als overgekwalificeerd beschouwen, daalt evenwel met de leeftijd. De resultaten van 
de andere geanalyseerde landen liggen in dezelfde grootte-orde. Op te merken valt evenwel dat 
een derde van de jonge Nederlanders en Finnen zichzelf als onderbenut beschouwt, terwijl dit 
aandeel bij hun oudere collega's duidelijk geringer is dan in de andere landen. Alleen in Zweden 
en Duitsland ligt het aandeel van de werkenden van 50 jaar en ouder die verklaren over 
vaardigheden te beschikken om een veeleisender takenpakket aan te kunnen, niet lager dan in de 
leeftijdscategorie van de 35-49-jarigen.  

Een kleinere groep werkenden verklaart ondergekwalificeerd te zijn, maar de verschillen tussen 
de landen zijn zichtbaarder dan voor de overgekwalificeerden (tussen 10 en 22 %). Opvallend is 
dat Belgische werkenden, die een geringe participatiegraad aan levenslang leren laten optekenen, 
zeer weinig te kennen geven dat ze behoefte hebben aan aanvullende opleiding. Het aandeel van 
de werknemers die zichzelf als ondergekwalificeerd beschouwen daalt met de leeftijd, behalve in 
Denemarken en Finland, en in mindere mate in Zweden.  

De problemen inzake de afstemming tussen de vaardigheden waarop de werknemers zich 
beroepen en de in hun functie gevraagde competenties, doen zich dus vooral voor bij jonge 
werknemers. 

Volgens de Werkbaarheidsmonitor 2016, die de haalbaarheid en de kwaliteit van het werk in het 
Vlaams Gewest meet, beschouwt 17,5 % van de werkenden de opleidingsmogelijkheden als 
ontoereikend. Dit gevoel neemt toe met de leeftijd, tot 55 jaar (14 % voor de personen onder 30 
jaar  en  21  %  voor  de  50-54-jarigen).  Het  hangt  vooral  samen  met  het  scholingsniveau  van  de  
werkende, daar het duidelijk sterker leeft bij laaggeschoolden (35 %, tegen 9 % voor 
hooggeschoolden). 
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2.3.4. Werkintensiteit 

Een onaangepaste werkintensiteit kan een negatief effect uitoefenen op de gezondheid en het 
welzijn van de werkende. Een hoge werkintensiteit leidt doorgaans tot minder efficiëntie, 
waardoor het risico stijgt dat het werk niet naar behoren of binnen de vastgestelde termijnen 
wordt uitgevoerd. Stress als gevolg van een te hoog werktempo leidt tot verhoogde 
gezondheidsrisico's (hart- en vaatziekten, spieraandoeningen of psychologische problemen zoals 
burn-out of depressie). Omgekeerd veroorzaakt een te traag werktempo eveneens problemen 
(demotivatie, geen zin meer om te werken, bore-out). 

 
Grafiek 54 – Werkbelasting  en -tempo: heeft u voldoende tijd om uw werk goed uit te voeren? 
(in % van het aantal ondervraagden, 2015) 

 
 
Bron: Eurofound. 
 
 

België telt het hoogste percentage van werkenden die van oordeel zijn dat hun werkbelasting 
overeenstemt met hun werktijd. Het aandeel van diegenen die aangeven dat ze slechts zelden 
genoeg tijd krijgen om hun werk af te maken ligt dan ook het laagst. Het omgekeerde geldt voor 
Denemarken en Zweden. 

Werkenden van 50 jaar en ouder zijn vaker dan hun jongere collega's de mening toegedaan dat ze 
genoeg tijd te hebben om hun werk goed uit te voeren. In België loopt de beoordeling evenwel in 
zeer geringe mate uiteen tussen de leeftijden; het verschil is groter in Denemarken, Zweden, 
Frankrijk en Finland. Er zijn echter minder jonge werkenden die verklaren onder druk te staan, in 
de zin dat ze verklaren dat ze zelden genoeg tijd krijgen om hun werk af te maken, dan hun 
collega's van middelbare leeftijd of ouder. 

Volgens de Werkbaarheidsmonitor 2016 beoordeelt meer dan een derde van de werkenden in 
het Vlaams Gewest de werkdruk als problematisch, een cijfer dat de afgelopen jaren is 
toegenomen. Werkenden onder de 30 en 55-plussers worden evenwel minder vaak met dit 
verschijnsel geconfronteerd dan hun collega's in de middelste leeftijdscategorieën (respectievelijk 
32 en 33 %, tegen 38 tot  40 % voor de middelste leeftijdsgroepen).  Opnieuw is het 
scholingsniveau een bepalende factor: laaggeschoolden hebben minder last van dit probleem dan 
hooggeschoolden (respectievelijk 31 % tegen 41 %). Het type van contract speelt eveneens een 
rol: werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst verklaren minder vaak dat de druk 
moeilijk te beheren is dan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
(respectievelijk 29 % tegen 37 %). 
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Grafiek 55 – Houdt uw werk in dat u moet werken in een hoog tempo? 
(in % van het aantal ondervraagden, 2015) 
 

 
  
Bron: Eurofound. 
 
 

In België verklaart 42 % van de werknemers zelden te moeten werken in een zeer hoog tempo of 
tegen een zeer hoge snelheid. Dat is duidelijk minder dan in de noordse landen (23 tot 33%), maar 
ook dan in Nederland (35 %)  en Duitsland (38 %).  

De jongste werknemers worden vaker met dit probleem geconfronteerd. Net als in Nederland, 
behoren de Belgische werknemers die verklaren nagenoeg altijd in een zeer hoog tempo te 
moeten werken, veelal tot de middelste leeftijdscategorie, terwijl dat in de andere landen de 
werknemers jonger dan 35 jaar zijn.  

 
Grafiek 56 – Arbeidsgeschiktheid na de leeftijd van 60 
(in % van het aantal ondervraagden, 2015) 
 

 
  
Bron: Eurofound. 
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In de enquêtes van Eurofound naar de arbeidsomstandigheden wordt de werknemers gevraagd of 
ze denken dat ze hun huidige job nog in dezelfde omstandigheden (inzake lastigheidsgraad, 
werktijden, …) kunnen uitoefenen als ze ouder dan 60 zijn. De jongste werknemers zijn het minst 
vaak van oordeel dat ze dat zullen kunnen. Werknemers van 35-49 jaar en die van 50 jaar en 
ouder lijken zich in dat opzicht minder zorgen te maken. De eerste groep heeft genoeg 
beroepservaring verworven om de moeilijkheidsgraad te relativeren. Dat geldt ook voor hun 
collega's in de tweede groep, maar die hebben mogelijk ook al maatregelen genomen of gepland 
om hun arbeidsomstandigheden te verlichten, bijvoorbeeld door te veranderen van job of functie 
of  door  hun  werktijd  aan  te  passen.  In  Frankrijk  en  in  België  zijn  er  meer  werknemers  die  
verklaren hun job niet tot na hun 60ste te kunnen uitoefenen. Dat zijn precies de landen waar de 
effectieve pensioenleeftijd het laagst ligt, namelijk rond de leeftijd van 60.  

2.3.5. Autonomie 

Beschikken over enige autonomie en beslissingsmacht betreffende de diverse aspecten van hun 
werk (planning van de opdrachten, uitvoeringstermijnen, werkmethodes, keuze van de nieuwe 
verbintenissen, bepalen van de doelstellingen, organisatie van het werk, invloed op belangrijke 
beslissingen) vergroot het welzijn en de voldoening van de werknemers. Het is ook een 
uitstekende manier om hun verantwoordelijkheidszin, motivatie en creativiteit te stimuleren. 

 
Grafiek 57 - Mogelijkheid om belangrijke beslissingen op het werk te beïnvloeden: kunt u de voor uw 
werk belangrijke beslissingen beïnvloeden? 
(in % van de ondervraagde personen, 2015) 
 

 
 
Bron: Eurofound. 
 
 

Inzake besluitvorming neemt België een middenpositie in. In de noordse landen en Nederland 
hebben de werknemers de grootste impact op beslissingen betreffende hun werk, wat een 
minder hiërarchische regeling van de arbeidsrelaties weerspiegelt. Tevens kan worden aangestipt 
dat de invloed van de werknemers overal toeneemt naarmate ze ouder worden. 

Uit de Werkbaarheidsmonitor 2016 blijkt dat een vijfde van de werknemers uit het Vlaams 
Gewest van oordeel is dat ze bij hun werk over te weinig autonomie beschikken. Het probleem is 
iets  meer  uitgesproken  voor  werknemers  jonger  dan  30  jaar,  maar  opnieuw  is  vooral  het  
scholingsniveau een bepalende factor: 33 % van de laaggeschoolden hebben last van een gebrek 
aan autonomie, terwijl dat percentage bij hooggeschoolden terugloopt tot 12 %. 
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2.4. Arbeidstijd 

Naast de loonvoorwaarden, de loopbaanvooruitzichten en de intrinsieke kwaliteit van de arbeid, 
die hiervoor werden besproken, wordt de arbeidskwaliteit eveneens beïnvloed door de 
arbeidstijd en de regeling ervan.  

Een goed evenwicht tussen beroepsleven en privéleven verbetert het welzijn en de gezondheid 
van de werknemers en verhoogt de performantie van de ondernemingen waarin ze werken. Het 
ontstaan van nieuwe gezinsstructuren (huishoudens waarvan de twee volwassen leden werken, 
nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen of alleenstaanden), de opkomst van nieuwe 
technologieën – waardoor men voortdurend bereikbaar is -, de toenemende mondialisering – die 
een toegenomen behoefte aan flexibiliteit met zich brengt – hebben de noodzaak om privéleven 
en beroepsleven te combineren, vergroot. De beroepsbevolking is eveneens vervrouwelijkt en 
vertoont een uiteenlopend scholingsniveau: er zijn meer jongeren met een diploma hoger 
onderwijs, terwijl andere niet over de nodige kwalificaties en vaardigheden beschikken om op de 
arbeidsmarkt te worden ingeschakeld. Het belang van de manuele beroepen is afgenomen. In het 
licht van de vergrijzing van de samenleving, is de noodzaak om de loopbanen te verlengen, met 
name door te zorgen voor ‘werkbaar werk’ voor alle werknemers, eveneens een sterk argument 
om dat evenwicht te optimaliseren en de werknemers langer aan het werk te houden. Gezien die 
veranderingen en het stijgende tempo waarin zij plaatsvinden, zijn de behoeften van 
ondernemingen en werknemers aan flexibiliteit aanzienlijk toegenomen.  

De arbeidsduur is onderhevig aan een regelgeving waarbij de bewegingsvrijheid van de werkgever 
wordt afgebakend. Dankzij diverse 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 wet “werkbaar en wendbaar werk” versoepelt de regelingen inzake 
werktijd (zie deel 2.1. van het conjuncturele deel). 

In deze paragraaf komen eerst de arbeidsduur en de types van werktijden aan de orde. 
Vervolgens worden de diverse regelingen inzake arbeidsduurvermindering behandeld. Ten slotte 
worden de andere methodes waarmee de arbeidstijd kan worden aangepast, kort toegelicht. 

2.4.1. Arbeidsvolume 

Het aantal arbeidsuren, weekendwerk, atypische werktijden beïnvloeden het welzijn van de 
werknemers en kunnen in sommige gevallen een weerslag hebben op hun gezondheid. 

 
Tabel 7 – Conventionele wekelijkse arbeidsduur1 
(in uren, voor voltijdwerkers, in 2014) 
 

 Duur 
  
FR 35,6 
DK 37,0 
NL 37,1 
SE 37,2 
FI 37,5 
DE 37,7 
BE 37,8 
  

 

 
Bron: Eurofound. 
1 Duur verkregen via collectief overleg, de methodologie van Eurofound verschilt van het ene land tot het andere. 
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In de EU moeten de lidstaten een richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd in acht 
nemen. De collectief overeengekomen arbeidsduur ligt in de landen waarmee wordt vergeleken 
dicht bij elkaar. De werkelijke arbeidsduur kan echter als gevolg van specifieke factoren (meer 
werk, afwezigheid wegens ziekte, opleiding, enz.) afwijken van de collectief overeengekomen 
arbeidsduur.  

 
Grafiek 58 – Gemiddeld aantal uren die gewoonlijk per week in de hoofdactiviteit worden gewerkt 
(in %  van de bevraagde personen, 2015) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

In het algemeen geeft het gemiddeld aantal arbeidsuren per week een neerwaartse tendens te 
zien. De verschillen van land tot land zijn het gevolg van een aantal eigenschappen van de 
bevolking, van institutionele criteria en van de structuur van de activiteit. In het bijzonder de 
toename van het aandeel deeltijdwerkers beïnvloedt dat neerwaarts verloop. Op het ogenblik is 
het gemiddeld aantal gewoonlijk per week gewerkte arbeidsuren het hoogst in Frankrijk, België, 
Finland en Zweden, nl. ongeveer 37 uur.  

De zelfstandigen werken een beduidend hoger aantal uren dan de werknemers. In België werken 
zelfstandigen gemiddeld meer dan 50 uur per week, tegen 35 uur voor de werknemers. Mannen 
werken eveneens meer uren per week dan vrouwen, wat deels komt doordat meer vrouwen 
deeltijds werken. In Nederland is het gemiddeld aantal arbeidsduren dat gewoonlijk per week 
gewerkt wordt, het geringst, als gevolg van het zeer hoog percentage deeltijdwerkers in dat land. 
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Grafiek 59 – Gemiddeld aantal gewoonlijk per week gewerkte uren in de hoofdactiviteit naar leeftijd 
(in % van de bevraagde personen, 2015) 
 

 
 
Bron: Eurofound. 
 
 

Er zijn in verhouding meer werknemers jonger dan 35 jaar die werken volgens een 
standaardtijdregeling, dat is een arbeidsvolume tussen 35 en 40 uur. Paradoxaal genoeg zijn de 
50-plussers oververtegenwoordigd in de verkorte werktijden (minder dan 35 uur) en bij de 
langere werktijden (meer dan 40 uur). Sommige werknemers verminderen immers hun 
arbeidsprestaties aan het einde van hun loopbaan, terwijl anderen opgeklommen zijn tot 
strategische hiërarchische functies, die gepaard gaan met een groter arbeidsvolume: het aandeel 
zelfstandigen in die leeftijdscategorie is ook veel groter. 

2.4.2. Overuren 

Teneinde het hoofd te bieden aan een stijging van de activiteit, kunnen de werknemers ertoe 
worden genoopt overuren te verrichten. Die zijn aan strikte regels onderworpen. 

 
Grafiek 60 – Frequentie van dagelijkse prestaties van meer dan 10 uur naar leeftijd 
(2015) 
 

 
 
Bron: Eurofound. 
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Hoewel het wekelijks arbeidsvolume in België hoog ligt, worden er daarentegen minder 
regelmatig overuren verricht dan in de landen waarmee wordt vergeleken, uitgezonderd 
Duitsland. In de noordse landen is de praktijk van het verrichten van overuren het meest 
verspreid. 

 
Grafiek 61 – Regelmaat van de werktijden1 naar leeftijd 
 

 
 
Bron: Eurofound. 
1 Geraamd op basis van de vraag ‘Werkt u iedere week hetzelfde aantal uren?’ 
 
 

Ongeacht de beschouwde leeftijdsgroep, werken nagenoeg twee derde van de Belgische 
werknemers volgens regelmatige werktijden. De grootste variabiliteit inzake wekelijkse 
arbeidstijden wordt opgetekend in Denemarken, Zweden en Finland. 

2.4.3. Vaste, flexibele of variabele werktijden 

In het Verslag 2015 van de Raad betreffende de aanpassing van de arbeidstijd werd aangetoond 
dat de werktijden in België vaker bepaald worden door de werkgever, terwijl de werknemer in 
Duitsland, Zweden en Finland meer zeggenschap heeft over de variabiliteit.  
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Grafiek 62 – Type van arbeidstijdregeling voor de werknemers in de EU 
(in % van het totaal, tweede kwartaal van 2010) 
 

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

Voor de werkgever biedt variabiliteit verscheidene voordelen: een betere aanpassing van het 
arbeidsvolume aan de vraag en een vermindering van het aantal te betalen overuren. Indien de 
regeling wordt bepaald in overleg met de werknemer, kan ze bovendien a priori leiden tot meer 
voldoening op het werk en tot minder absenteïsme. Uit sommige studies bleek dat zulks niet 
noodzakelijkerwijs het geval was en dat de tevredenheid inzake het evenwicht beroepsleven-
gezinsleven groter was bij vaste werktijden. Voor werknemers zou voorspelbaarheid belangrijker 
zijn dan flexibiliteit (HRW, 2015). 

2.4.4. Atypische werktijden 

Ook de atypische werktijden zijn onderhevig aan regelgeving. In principe zijn nachtarbeid (tussen 
20.00 u. ‘s avonds en 6.00 u. ’s morgens) en zondagwerk in België verboden. Er zijn evenwel 
uitzonderingen, die betrekking kunnen hebben op een bepaalde sector (horeca, ziekenhuizen …), 
sommige soorten van werkzaamheden (die niet kunnen worden onderbroken of die op geen 
ander ogenblik kunnen plaatsvinden) en sommige werknemers (pompbedienden). Recentelijk 
werd een afwijking toegestaan voor e-commerce, om de sector niet te benadelen ten opzichte 
van de buurlanden. De spelers in de sector eisen echter additionele maatregelen. 

Atypische werktijden gaan meestal uit van een verzoek van de werkgever. Hoewel ze vaak als 
weinig voordelig worden beschouwd voor het privéleven van de werknemers (minder tijd samen 
als gezin/koppel), kunnen de financiële aspecten interessanter zijn (bijvoorbeeld voor prestaties 
op zondag, die recht geven op een loontoeslag van 100 %). Sommige werknemers kunnen ook de 
voorkeur geven aan atypische werktijden, zoals studenten of ouders die zo een alternatief kunnen 
vinden voor problemen met kinderopvang of de gezinsverantwoordelijkheden beter kunnen 
verdelen. De mogelijkheid voor werknemers om hun werktijden op voorhand te kunnen plannen 
of te kunnen beïnvloeden, is een belangrijk element bij het aanvaarden van dat soort job met 
afwijkende werktijden (HRW, 2015). 
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Atypische werktijden zijn kenmerkend voor sommige bedrijfstakken, wegens de aard van de 
activiteiten. Zo verrichten werknemers in de industrie veel vaker ploegenarbeid dan die in de 
andere bedrijfstakken, terwijl de werknemers in de marktdiensten regelmatiger op zaterdag 
werken. In de niet-marktdiensten (en in het bijzonder in de gezondheidszorg), wordt 
verhoudingsgewijs meer op zondag gewerkt.  

 
Grafiek 63 – Atypische werktijden naar leeftijd 
 

 
 
Bron: Eurofound. 
  
 

Belgische werknemers verklaren minder vaak tijdens atypische uren te werken dan die in de 
landen waarmee wordt vergeleken, ongeacht of het weekendwerk, nachtarbeid dan wel 
ploegenarbeid betreft. Werknemers uit de noordse landen laten vaker ongebruikelijke 
arbeidstijden optekenen.  

Tevens moet de volgende bevinding worden aangestipt: hoe ouder een werknemer wordt, hoe 
minder vaak hij gedurende niet-standaardarbeidstijden werkt. Het zijn meestal jongeren voor wie 
die atypische arbeidstijden gelden. 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

158. 

2.4.5. Deeltijdwerk 

Het aandeel deeltijdwerkers in de totale werkgelegenheid is de laatste jaren aanzienlijk 
toegenomen, ongeacht de beschouwde leeftijdsgroep, maar het aantal deeltijds gewerkte uren is 
ook vermeerderd (deels als gevolg van de opkomst van de viervijfdebanen).  

In de landen waarmee wordt vergeleken, komt deeltijdwerk het vaakst voor in Nederland, 
namelijk bij een werknemer op twee. In België is dat een werknemer op vier. 

 
Grafiek 64 – Aandeel van de deeltijdarbeid naar leeftijdsgroep 
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid, 2016) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
 
 

Deeltijdarbeid komt gewoonlijk vaker voor bij jongeren, in het bijzonder in Nederland en 
Denemarken, waar respectievelijk acht en zeven jongeren op tien deeltijds werken. In feite 
combineert een groot aandeel jongeren studeren met deeltijds werken. In België is dat minder 
vaak het geval, hoewel er enige ontwikkeling merkbaar is dankzij de diverse maatregelen om de 
beperkingen inzake de activiteiten van jobstudenten te reduceren. Belgische jongeren verklaren 
vaker, net als de Fransen, moeilijkheden te ondervinden om voltijdswerk te vinden en zijn 
daardoor verplicht deeltijdwerk te aanvaarden. Voor de intermediaire leeftijdsgroep zijn de meest 
vermelde redenen familiale verantwoordelijkheden in de ruime zin (zorg voor een kind of een 
hulpbehoevende volwassene of andere familiale of persoonlijke verantwoordelijkheden) en 
moeilijkheden om een voltijdbaan te vinden. De redenen waarom werknemers van 50 jaar en 
ouder voor deeltijdwerk kiezen, zijn zeer verschillend. Ze hangen vaker samen met familiale 
verantwoordelijkheden (andere dan de zorg voor een kind), ziekte en invaliditeit.  

In vergelijking met de andere bestudeerde landen, is het aandeel van de deeltijdarbeid in België 
relatief belangrijker voor de groep werknemers van middelbare leeftijd en ouder en de familiale 
verantwoordelijkheden worden in die groep ook vaker aangehaald om de keuze voor deeltijdwerk 
te verklaren. Het bestaan van diverse regelingen waardoor werknemers hun arbeidstijd kunnen 
verminderen, heeft zeker bijgedragen aan het succes van het deeltijdwerk in België (tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking en thematische verloven). Van die regelingen ging een sterke 
aantrekkingskracht uit, in het bijzonder bij werknemers aan het einde van hun loopbaan, die hun 
arbeidstijd geleidelijk willen terugschroeven vóór hun pensioen. Teneinde in te spelen op de 
begrotingsbeperkingen, werden sommige formules aangepast: afschaffing van het tijdskrediet 
zonder motief, uitbreiding van het recht op tijdskrediet met zorgmotief tot 51 maanden (in plaats 
van  36),  mogelijkheid  om  een  tijdskrediet  van  een  vijfde  te  verkrijgen  in  het  geval  van  
tewerkstelling bij twee verschillende werkgevers; optrekken van de leeftijdscriteria voor het 
eindeloopbaantijdskrediet. 
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Grafiek 65 – Aandeel van de deeltijdarbeid in het totaal aantal werkenden naar geslacht 
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Er is een verschil in gebruik van deeltijdarbeid naar geslacht. In Duitsland, België en Frankrijk 
werken vier vrouwen deeltijds tegen een man, in Nederland en Zweden is de verhouding drie 
tegen een en in Denemarken en Finland twee tegen een. Het overwicht van vrouwen bij 
deeltijdwerkers kan aan verscheidene factoren worden toegeschreven. Bij een koppel waarin de 
twee leden actief zijn, is die situatie in het algemeen financieel voordeliger, omdat de lonen van 
vrouwen gemiddeld uitkomen onder die van mannen. Bovendien nemen vrouwen vaak een groter 
gedeelte van de opvoeding van de kinderen en van de huishoudelijke taken op zich dan mannen. 
Sommige vrouwen met jonge kinderen worden eveneens geconfronteerd met een tekort aan 
kwaliteitsvolle en betaalbare opvangstructuren. Ten slotte worden sommige voornamelijk door 
vrouwen uitgeoefende banen, zoals in de schoonmaak en de kleinhandel, door werkgevers steeds 
vaker enkel op deeltijdse basis aangeboden. 
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Grafiek 66 – Reden voor het verichten van deeltijdwerk naar geslacht 
(in % van het deeltijdwerk, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

De redenen die door de werknemers worden opgegeven voor het verrichten van deeltijdwerk zijn 
de facto zeer verschillend naar geslacht. Vrouwen geven vaker de zorg voor een kind of een 
hulpbehoevende volwassene of andere familiale verantwoordelijkheden aan dan mannen. De 
keuze voor deeltijdwerk door vrouwen wordt beduidend minder ingegeven door scholing of 
moeilijkheden bij het vinden van een voltijdbaan. 
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Grafiek 67 – Aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid naar geslacht 
(in % van de totale deeltijdarbeid, naar geslacht, 15-64-jarigen, 2016) 
  

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

De hiervoor vermelde gedragsgerelateerde assumpties worden bevestigd door de constatatie dat 
onvrijwillige deeltijdarbeid vaker voorkomt bij mannen, behalve in Finland en Denemarken. In 
België is het aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid het geringst. Dan volgt Nederland, terwijl 
in dat land het vaakst op deeltijdarbeid een beroep wordt gedaan.  

Eveneens moet het belang van het antwoord ‘andere’ voor België worden aangestipt, namelijk 
een onbepaalde reden, verschillend van die welke in de vragenlijst werden aangegeven. 

2.4.6. Andere mogelijkheden 

De werknemer beschikt nog over andere mogelijkheden om zijn arbeidstijd aan te passen en het 
evenwicht tussen beroepsleven en privéleven te verbeteren. Het betreft het bijberoep of het 
telewerk. 

Het enthousiasme voor het telewerk profiteert van de vooruitgang in de informatie- en 
communicatietechnologie. Het aandeel van de werknemers die aangeven soms of gewoonlijk 
thuis te werken in verhouding tot het totale aantal werkenden is de laatste jaren immers sterk 
gestegen.  
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Grafiek 68 – Telewerk naar leeftijd 
(in % van de werkgelegenheid, 2016) 
 

 
 
Bron: EC (EAK). 
 
 

Er zijn minder jonge werknemers die van huis uit werken, wat kan worden verklaard door het feit 
dat de werkgever enige maturiteit van de werknemer vergt, vóór hij hem toestaat zonder toezicht 
te werken. Bovendien is het aandeel jonge werkenden groter in sectoren die minder lenen tot 
thuiswerk, zoals de verwerkende nijverheid en de handel. In vergelijking met de andere 
onderzochte landen, neemt België, wat betreft de werknemers die van huis uit werken, met 23 % 
een middenpositie in. Nederland en de noordse landen laten de hoogste percentages optekenen. 

Twee banen tegelijkertijd uitoefenen kan het eveneens mogelijk maken de arbeidstijd aan te 
passen. Het kan een vrije keuze zijn. Dat is trouwens een situatie die zich vaker voordoet bij 
hooggeschoolden en die kan leiden tot een beter evenwicht tussen beroepsleven en privéleven 
(vrije keuze van arbeidstijden en uurroosters). Het kan eveneens beantwoorden aan een 
noodzaak. Sommige personen oefenen een tweede bezoldigde activiteit uit, omdat ze zich 
onvrijwillig in een precaire situatie bevinden. Het betreft dan een middel om noodzakelijke extra 
inkomsten te genereren. Die situatie is uiteraard niet positief voor de werknemer, die af te 
rekenen heeft met meer stress en meer uren moet werken. Het is ook mogelijk dat personen een 
activiteit in bijberoep behouden, als gevolg van de inkomensonzekerheid gerelateerd aan een 
zelfstandige activiteit in hoofdberoep. 
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Grafiek 69 – Werkenden met en tweede baan naar leeftijd 
(in % van de totale werkgelegenheid, 2016) 
 

 
  
Bron: EC (EAK). 
  
 

In België hebben nagenoeg 4 % van de werkenden een tweede baan. In Denemarken, Nederland 
en Zweden combineerden (bijna) dubbel zoveel mensen twee bezoldigde activiteiten. In 
Denemarken, Nederland, Zweden en Finland betreft het vaker jongeren van minder dan 25 jaar. 
In andere landen geeft de middelste leeftijdsgroep (25 tot 54 jaar) de hoogste percentages van 
werkenden met twee banen te zien. 
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3. HERVORMING(EN) VAN DE ARBEIDSMARKT EN LEEFTIJD: DE STIMULI OM DEEL TE NEMEN 
AAN DE ARBEIDSMARKT ZIJN VERANDERD 

De werkgelegenheidsgraad van de 55- tot 64-jarigen is de laatste jaren sterk gestegen. Dat is met 
name toe te schrijven aan de grotere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, de toename van het 
gemiddelde scholingsniveau van de bevolking, maar ook aan de ingrijpende verandering sinds de 
jaren 2000 van de financiële stimuli om langer aan het werk te blijven, met name dankzij de 
hervormingen van het pensioenstelsel, van de regelingen voor vervroegde uittreding, maar ook 
van de werkloosheidsverzekering. Ook de situatie op het vlak van invaliditeit komt aan bod. 

3.1. Pensioenstelsels 

Door de vergrijzing van de bevolking komen de pensioenstelsels onder druk te staan. Tegelijk 
moet de budgettaire houdbaarheid van het pensioenstelsel worden gegarandeerd, namelijk door 
de  toekomstige  kosten  in  te  schatten  en  de  financiering  te  garanderen,  maar  ook  de  sociale  
houdbaarheid, wat enerzijds impliceert dat de pensioenbedragen toereikend moeten blijven en 
anderzijds dat de huidige en toekomstige actieve generaties de garantie moeten hebben dat ook 
zij op het moment dat ze met pensioen gaan op passende pensioenbedragen kunnen rekenen. 

3.1.1. De modernisering van de pensioenstelsels 

Met dat doel voor ogen hebben de meeste landen de afgelopen decennia graduele hervormingen 
ten uitvoer gelegd, in het bijzonder sinds de jaren 2000. In de meeste gevallen hebben die de 
vorm aangenomen van wijzigingen in de regels en de parameters van het stelsel (bijvoorbeeld de 
pensioengerechtigde leeftijd, de berekeningswijze (referentieloon en vervangingsratio) en de 
indexering). De onderstaande figuur illustreert de fundamentele parameters van elk 
pensioenstelsel.  

Van de referentielanden hebben met name Zweden, Denemarken en Duitsland geopteerd voor 
meer systemische hervormingen: in plaats van te sleutelen aan een of meerdere parameters 
hebben ze gekozen voor een volledige herziening, onder meer door 'notionele 
pensioenrekeningen' in te voeren (zie HRW, 2004).  

  



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

166. 

 
Figuur 2 - Belangrijkste parameters van het wettelijke pensioenstelsel  
 

 
 
Bron: aangepast van verschillende documenten van de EC en de OESO. 
 
 

De wettelijke pensioenleeftijden werden in de meeste referentielanden opgetrokken, ook in 
België. In Nederland en Denemarken werd de wettelijke pensioenleeftijd expliciet gekoppeld aan 
de stijging van de levensverwachting. 

 
Tabel 8 - Wettelijke pensioenleeftijd en leeftijd voor vervroegd pensioen 
 

 Mannen Vrouwen 
 2008 2013 2020 2040 2060 2008 2013 2020 2040 2060 
           
BE 65 65 (60.5) 65 (63) 67 (63) 67 (63) 64 65 (60.5) 65 (63) 67 (63) 67 (63) 
           
DK 65 65 (60) 66 (63) 70 (67) 72,5 (69,5) 65 65 (60) 66 (63) 70 (67) 72,5 (69,5) 
DE 65 65,3 (63) 65,8 (63) 67 (63) 67 (63) 65 65,3 (63) 65,8 (63) 67 (63) 67 (63) 
FR 65 65,8 (60,8) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 65 65,8 (60,8) 67 (62) 67 (62) 67 (62) 
NL 65 65,1 (65,1) 66,3 (66,3) 69,3 (69,3) 71,5 (71,5) 65 65,1 (65,1) 66,3 (66,3) 69,3 (69,3) 71,5 (71,5) 
FI 62-68 68 (62) 68 (63) 68 (63) 68 (63) 62-68 68 (62) 68 (63) 68 (63) 68 (63) 
SE 61-67 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61) 61-67 67 (61) 67 (61) 67 (61) 67 (61) 
           

 

 
Bron: Carone et al. (2016). 
 
 

Een aanpassingsmechanisme verhindert dat de financiering ontspoort, hetzij door het percentage 
van de bijdragen, hetzij door het bedrag van de uitkeringen, hetzij beide, automatisch aan te 
passen. In sommige gevallen bleken deze mechanismen niet houdbaar te zijn, omdat ze 
aanleiding gaven tot een te sterke daling van de pensioenbedragen. 

In 2015 stelde de Commissie Pensioenhervorming voor het Belgische stelsel een 
systeemhervorming voor met haar pensioensysteem op punten, onder meer op basis van de 
ervaringen met de recente hervormingen in de andere landen. Het puntensysteem is flexibeler 
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om meer vrijheid te bieden wat de pensioenkeuze betreft (pensioenleeftijd, eerst deeltijds en dan 
voltijds pensioen, enzovoort). De principes van dat systeem worden in het kader toegelicht. 

 
De principes van het pensioensysteem op punten voorgesteld door de 
Pensioencommissie 

Werking  

In het huidige stelsel van de werknemers van de private sector wordt het pensioenbedrag 
berekend aan de hand van het gemiddelde van de brutolonen gedurende de hele loopbaan, 
vermenigvuldigd met een coëfficiënt die de loopbaanbreuk vertegenwoordigt (ten opzichte van 
de theoretische volledige loopbaan van 45 jaar), alsook met een vervangingsratio. Die laatste 
hangt af van de gezinssituatie van de werknemer (alleenstaand of met een gezin). 

In een puntensysteem wordt het pensioen op een vergelijkbare manier berekend, maar het 
gemiddelde loon (gedurende de loopbaan) wordt vervangen door het (tijdens de loopbaan 
opgebouwde) puntenaantal, waarop actuariële correcties worden toegepast naargelang de 
persoon langer of minder lang dan een volledige loopbaan, de zogenaamde referentieloopbaan, 
heeft gewerkt. Een punt stemt overeen met het loon in verhouding tot het gemiddelde loon in de 
economie. 

Alle punten hebben dezelfde waarde op het ogenblik van de pensionering (onafhankelijk van het 
jaar waarin ze werden verdiend). De waarde van het punt wordt zo vastgesteld dat iemand met 
een volledige loopbaan en een gemiddeld loon kan rekenen op de referentie-vervangingsratio 
(namelijk de door de overheid omschreven doelstelling, bijvoorbeeld 60 %). Als de 
referentieloopbaan en de vervangingsratio van het ene jaar op het andere constant blijven, 
verandert de waarde van het punt in overeenstemming met de nominale groei van het 
gemiddelde loon.  

De wettelijke pensioenleeftijd is bijgevolg niet meer uniform in een puntensysteem: hij wordt 
bepaald door de leeftijd waarop de werknemer zijn loopbaan begint (die is voor iedereen anders) 
en de duur van de referentieloopbaan. 

Naast het aantal punten en de waarde ervan is er nog een actuariële correctie. Idealiter 
garandeert de actuariële neutraliteit dat de correctie op het pensioenbedrag bij een vervroegde 
pensionering (ten opzichte van de normale leeftijd) precies volstaat om de budgettaire kosten van 
de overheid voor de betaling van dit pensioen gedurende een langere periode te compenseren. 
Wie langer werkt dan de referentieloopbaan, ziet zijn pensioenbedrag dan weer stijgen met een 
bonus, die zo wordt vastgesteld dat de begunstigden, gemiddeld genomen, precies 
gecompenseerd worden voor het voordeel dat ze de overheid hebben opgeleverd tijdens de extra 
periode waarin ze hebben gewerkt en geen pensioen ontvingen.  

In het puntensysteem neemt het maandelijkse pensioen toe door langer te werken, via een 
drievoudig effect: de betrokkene verdient extra punten, de punten worden geherwaardeerd en de 
actuariële correctie is positief.  

 

Aanpassingsmechanismen 

Als de werkenden hun pensioen uitsluitend zouden financieren via een particuliere verzekering, 
door driemaandelijkse premiebetalingen tijdens hun loopbaan, zouden ze geneigd zijn om langer 
aan de slag te blijven indien de levensverwachting stijgt, om te voorkomen dat hun koopkracht 
sterk terugloopt als ze met pensioen gaan. Een van de doelstellingen van de pensioenhervorming 
is de invoering van een dergelijk 'automatisch' aanpassingsmechanisme, zonder evenwel afbreuk 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

168. 

te doen aan het verzekeringsaspect, namelijk de overdrachten tussen de generaties en tussen 
personen van dezelfde generatie. 

De aanpassingsmechanismen maken het mogelijk om de kenmerken van het pensioenstelsel te 
sturen om de economische houdbaarheid ervan te garanderen zonder schoksgewijs actie te 
moeten ondernemen, bijvoorbeeld door te besluiten de pensioenleeftijd te verhogen vanaf het 
jaar X. 

Opdat het stelsel billijk zou zijn, zou de verhouding van de duur van de beroepsactiviteit tot de 
levensverwachting relatief constant moeten blijven in de tijd en over de generaties heen. Met 
duidelijke regels voor de herverdeling zijn de beloften aan de jonge generaties (die actief zijn en 
bijdragen aan de financiering) geloofwaardig, zodat ook zij zich achter dit systeem kunnen 
scharen. 

 

Een zeer flexibel systeem 

Een puntensysteem is zeer transparant. De toekomstige gepensioneerde kan op elk moment 
nagaan hoeveel punten hij reeds heeft verzameld, zodat hij beschikt over een indicatie op basis 
waarvan hij zijn loopbaan kan organiseren en met name zijn pensioen voorbereiden (bijvoorbeeld 
besluiten om het uit te stellen). 

Het maakt het gemakkelijker een pensioen geleidelijk te organiseren, gespreid in de tijd 

Aangezien er geen wettelijke pensioenleeftijd meer is (die uniform is voor iedereen zoals de voor 
iedereen geldende leeftijdgrens van 65 jaar in 2017), kan iedereen zelf beslissen (binnen bepaalde 
marges) wanneer hij het best met pensioen gaat. Die keuze leidt automatisch tot een opwaartse 
of neerwaartse herziening van zijn pensioenbedrag. 

Het puntensysteem is makkelijk aan te passen in eindeloopbaansituaties waarin werknemers op 
een bepaald ogenblik besluiten om geleidelijk gas terug te nemen en bijvoorbeeld opteren voor 
een deeltijdregeling, of om over te stappen naar een minder zware (en eventueel minder goed 
betaalde) job. 

Momenteel ondersteunt de overheid deeltijds werken aan het einde van de loopbaan door 
middel van het tijdskrediet eindeloopbaan. Uit de evaluatie van dit instrument is evenwel 
gebleken dat het niet heeft geleid tot een verlenging van de loopbaan van de begunstigden 
(Dejemeppe et al., 2017). Mogelijk heeft het zelfs vervroegde uittredingen aangemoedigd, 
aangezien het geen adequate actuariële correcties bevatte (de pensioenrechten namen voltijds 
toe tijdens de periode van deeltijdarbeid met tijdskrediet). 

Het puntensysteem zou alle vorige vervroegde-uittredingsregelingen vervangen, die telkens ad-
hocoplossingen waren. In dit stelsel bestaat met name geen dubbelzinnigheid over het 
persoonlijke statuut: het gaat om een rustpensioen waarmee de persoon vrij kan doen wat hij wil. 
Hij hoeft niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt zoals in het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag, en er zijn geen beperkingen op een mogelijke beroepsactiviteit, zoals momenteel 
het geval is met het vervroegd pensioen. 

Veranderingen in de gezins- en werkgelegenheidsstructuur voor koppels 

De gezinssamenstelling speelt een belangrijke rol in de beslissingen met betrekking tot werk en de 
pensioendatum. Het puntensysteem maakt het mogelijk veranderingen in de gezinssamenstelling 
gemakkelijker op te vangen aangezien het de mogelijkheid biedt om het puntenaantal dat werd 
opgebouwd tijdens de samenlevingsperiode samen te voegen en te herverdelen in geval van 
scheiding.  
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Hoewel de hervormingen van het pensioenstelsel wel degelijk werden ingegeven door de langere 
levensverwachting, kunnen die hervormingen ook helpen de loopbanen te verlengen. De 
financiële stimuli om langer actief te blijven worden immers ingrijpend veranderd met een 
uitgestelde pensioenleeftijd en regelingen om de ‘actuariële neutraliteit’12 beter te waarborgen. 
Een gemoderniseerd pensioenstelsel maakt ook een minder zwaar einde van de loopbaan 
mogelijk, met bijvoorbeeld een grotere vrijheid wat betreft de keuze van de pensioendatum (met 
financiële gevolgen) en de voorwaarden ervan (bijvoorbeeld een geleidelijk pensioen verspreid 
over meerdere jaren met een graduele vermindering van de arbeidstijd).  

In alle landen werden er naast de overheidspensioenen aanvullende pensioenstelsels uitgewerkt, 
zoals groepsverzekeringen (‘tweede pijler’) en het pensioensparen (‘derde pijler’) in België. 

De rol van het wettelijk pensioen, dat universeel is in de noordse landen, is minder groot dan de 
rol van het wettelijk pensioenstelsel in België. Anders gezegd zijn de pensioenen van het type 
‘tweede pijler’ die worden gefinancierd met de hulp van de werkgevers daar belangrijker, vooral 
in Denemarken en in Nederland, maar ook in Zweden en in Finland. Die gekapitaliseerde 
pensioenfondsen stimuleren vaak meer om te blijven werken dan het wettelijk pensioenstelsel 
dat  in  die  landen  steeds  vaker  als  een  minimale  universele  basis  wordt  gezien.  De  actuariële  
neutraliteit is directer in de gekapitaliseerde systemen: aangezien de meeste plannen van het 
type 'vaste bijdragen' zijn, vertaalt een kortere loopbaan zich automatisch in lagere 
pensioenrechten en een langere loopbaan in hogere pensioenrechten.  

3.1.2. Zware beroepen 

Net als de kwaliteit van de loopbaan, omvat het begrip 'zwaar beroep' meerdere dimensies. Over 
het algemeen wordt het geassocieerd met de dimensie 'intrinsieke kwaliteit van de arbeid' in de 
zin van Eurofound. Een beroep is zwaar als het negatieve kenmerken of bepaalde risicofactoren 
cumuleert. Die kenmerken kunnen betrekking hebben op de inhoud/intensiteit van het werk 
(bijvoorbeeld te veel werk), de werkomgeving (bijvoorbeeld lawaai), de arbeidsomstandigheden 
(werktijden, …), alsook op de arbeidsrelaties (collega's, managementstijl, enz.). 

De Commissie Pensioenhervorming beschouwt het begrip 'zwaar beroep' vanuit het perspectief 
van de pensioenen: wie tijdens zijn hele loopbaan of een gedeelte ervan een zwaar beroep heeft 
uitgeoefend, zou ter compensatie hogere pensioenrechten moeten krijgen. 

De afbakening van de zware beroepen moet berusten op kwantificeerbare criteria. Twee 
benaderingen zijn mogelijk: 

- De  mate  waarin  een  beroep  zwaar  is,  wordt  beoordeeld  op  basis  van  een  reeks  generische  
criteria, zoals het arbeidsstelsel (bijvoorbeeld 'atypische' regelingen zoals nachtwerk, 
ploegenarbeid, onderbroken werktijden, …), de fysieke werkbelasting, werkzaamheden die 
moeten worden uitgevoerd in bijzondere omstandigheden (temperatuur, …). Vanuit 
haalbaarheidsoverwegingen moet deze lijst limitatief zijn.  

 
- Een andere benadering gaat uit van indicatoren inzake gezondheid en welzijn. Een beroep zou 

als zwaar beschouwd worden als de beoefenaars ervan gemiddeld genomen een lagere 
levensverwachting of levensverwachting in goede gezondheid hebben dan de gemiddelde 
werknemers. Deze benadering strookt wellicht het best met het idee om verhoogde 
pensioenrechten toe te kennen voor het gedeelte van de loopbaan waarin een zwaar beroep 
werd uitgeoefend. 

De lijst met zware beroepen verandert bovendien voortdurend. Enerzijds zijn er technologische 
veranderingen en/of veranderingen aan de werkomstandigheden die beroepen die vroeger 
                                                             
12 Actuariële neutraliteit waardoor bij vervroegde pensionering een correctie op de uitkeringen wordt toegepast die 

compenseert voor het voordeel dat men door de vervroegde opname verkrijgt. 
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'zwaar' waren tot normale beroepen maken. Anderzijds blijft het begrip 'zwaar beroep' (in de zin 
dat het minder makkelijk is vol te houden gedurende de hele gemiddelde loopbaanduur) relatief. 
Indien de 'normale' loopbaanduur met de tijd verandert, betekent dit dat de lijst met zware 
beroepen eveneens periodiek moet worden herzien. 

Momenteel komt het begrip 'zwaar beroep' niet voor in de reglementering van het 
pensioenstelsel. Het wordt evenwel gebruikt in andere domeinen van de sociale regelgeving, zoals 
dat van het tijdskrediet eindeloopbaan en de daarmee samenhangende collectieve 
overeenkomsten, alsook dat van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag. Doorgaans 
worden 'zware beroepen' in de regelgeving omschreven aan de hand van criteria zoals het 
arbeidsstelsel, ploegenarbeid, enz. In sommige gevallen werden de beroepen uitdrukkelijk 
opgesomd in een lijst, maar tot op heden werd geen enkele lijst voorgesteld. 

Het Federaal Planbureau heeft vorig jaar (via het Kenniscentrum voor de Pensioenen) een 
overzicht opgesteld van de buitenlandse wetgevingen waarin dit begrip wordt gehanteerd (Brys, 
2016). Hierna worden de kenmerken beschreven van de stelsels in drie landen met een dergelijk 
systeem, die op het vlak van sociale zekerheid en de organisatie van de arbeidsmarkt nauw 
aanleunen bij België: Oostenrijk, Frankrijk en Finland. 

In Oostenrijk bestaat sinds 2007 een dergelijk systeem voor de loontrekkenden. De definitie van 
de zware beroepen berust op objectieve criteria (ploegenarbeid, onderbroken werktijden, 
nachtwerk, …) en een lijst van beroepen. Indien een van de criteria vervuld is, of indien het 
beroep  voorkomt  op  de  lijst,  komt  het  in  aanmerking  voor  dit  reglement.  Over  het  algemeen  
betreft  het  vooral  fysiek  zware  arbeid.  De  doelstelling  is  de  mensen  met  een  zwaar  beroep  de  
mogelijkheid te geven om vroeger met pensioen te gaan dan de normale pensioenleeftijd, 
teneinde hen enigszins te compenseren voor hun verminderde levensverwachting. 

Dit speciale pensioen kan ten vroegste op de leeftijd van 60 worden opgenomen. De werknemer 
moet minstens 45 jaar hebben bijgedragen en tijdens de laatste twintig jaar van zijn loopbaan 
minimaal 10 jaar lang een zwaar beroep hebben uitgeoefend.  

Het ‘normale’ pensioenbedrag wordt verminderd in overeenstemming met de vervroeging ten 
opzichte van de wettelijke pensioenleeftijd. De vermindering bedraagt 1,8 % per jaar. Ter 
vergelijking, in het geval van een vervroegd pensioen is de correctie op het pensioenbedrag veel 
groter, namelijk 4,2 % per jaar. 

In Frankrijk werd in 2015 de ‘compte pénibilité’ ingevoerd. Met deze persoonlijke rekening 
kunnen werknemers uit de private sector en contractuele werknemers uit de overheidssector 
punten verzamelen voor de periodes waarin ze een zwaar beroep uitoefenen, met andere 
woorden waarin ze worden blootgesteld aan risicofactoren die hun levensverwachting kunnen 
verminderen. 

De risicofactoren worden ingedeeld in drie categorieën: 1) fysiek lastige arbeid (zware lasten, 
mechanische trillingen, …), 2) een fysiek belastende arbeidsomgeving voor de gezondheid 
(gevaarlijke chemische producten, extreme temperaturen, lawaai, …) en 3) bepaalde 
werkregelingen (nachtwerk, ploegenarbeid, repetitief werk (bandwerk)).  

Zowel de periodes waarin iemand een zwaar beroep heeft uitgeoefend als de graad van 
inspanning van het werk bepalen het aantal toegekende punten. Wie voldoende punten heeft 
verzameld, kan zijn arbeidstijd verminderen of tot twee jaar vroeger met pensioen gaan ten 
opzichte van de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 62 jaar), of ook opleidingen volgen om 
zich te kunnen omscholen naar een minder zwaar beroep. 

Indien het pensioen vervroegd wordt met dit systeem, blijft het pensioenbedrag onveranderd 
(geen vermindering, ondanks de vervroeging). 
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Bij de invoering van het systeem kwam een aantal moeilijkheden aan het licht. Om te kunnen 
beoordelen  of  een  beroep  zwaar  is  of  niet,  moeten  de  werkgevers  een  groot  aantal  gegevens  
verschaffen, wat heel wat extra werk voor hen betekent. Het systeem dient in de nabije toekomst 
te worden vereenvoudigd. 

Finland heeft op 1 januari 2017 het begrip 'zware beroepen' ingevoerd. Deze nieuwe regeling 
inzake vervroegd pensioen is bedoeld voor mensen die gedurende hun volledige loopbaan een 
zwaar beroep hebben uitgeoefend. 

De pensioenleeftijd in Finland is flexibel en varieert van 63 tot 68 jaar. De ondergrens van 63 jaar 
wordt geleidelijk opgetrokken tot 65 jaar in 2027. Vanaf dat ogenblik wordt de minimumleeftijd 
automatisch aangepast op basis van de stijging van de levensverwachting. 

De nieuwe regeling voor zware beroepen kan toegepast worden vanaf de leeftijd van 63 jaar. 
Deze ondergrens wordt geleidelijk opgetrokken in overeenstemming met de pensioenleeftijd. 
Vanaf 2027 wordt ze dus eveneens gekoppeld aan het verloop van de levensverwachting. 

Zowel fysieke als mentale belasting wordt in aanmerking genomen, in duidelijk omschreven 
categorieën. Behalve met de criteria inzake leeftijd en het type van de uitgeoefende activiteit, 
moet ook rekening worden gehouden met een minimale loopbaanduur van 38 jaar. Bovendien 
dient ook een medisch attest te worden afgeleverd, waarin bevestigd wordt dat het werk te lastig 
geworden is voor de werknemer. Op het ogenblik van de aanvraag mag de betrokkene niet meer 
dan een jaar geleden met die activiteit gestopt zijn. 

Om het speciale karakter van deze regeling te onderstrepen, bepaalt de wet bovendien dat 
maximaal 2 000 pensioenen om deze reden mogen worden toegekend. In 2014 ontvingen 
ongeveer 74 000 Finnen voor het eerst een rustpensioen. De nieuwe regeling vertegenwoordigt 
slechts zowat 3 % van deze dossiers. 

In Nederland heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2009 een 
voorontwerp van wet neergelegd over zware beroepen. In samenspraak met de syndicale 
partners diende de minister een lijst van beroepen op te stellen.  

De  in  aanmerking  genomen  criteria  waren  de  professionele  risico’s  of  activiteiten  die  de  
gezondheid schade kunnen toebrengen. Ook bedrijfstakken met een bovengemiddelde instroom 
van werknemers in arbeidsongeschiktheidsregelingen konden in aanmerking worden genomen. 

De besprekingen van het wetsontwerp hadden betrekking op de extra kosten van dit nieuwe 
systeem voor het pensioenstelsel. Ook werd gewezen op het risico van moral hazard, in de zin dat 
bedrijfstakken of sectoren die van de regeling zouden kunnen gebruikmaken, niet meer geneigd 
zouden zijn om corrigerende of preventieve maatregelen te nemen om de arbeid te verlichten. 
Ten  slotte  kwam  ook  kritiek  op  het  principe  van  de  lijst,  daar  gevreesd  werd  dat  sommige  
sectoren/beroepen zware druk zouden uitoefenen om op de lijst te komen. 

Na deze besprekingen en gelet op de verwachte moeilijkheden voor de correcte uitvoering van de 
maatregel, heeft de Nederlandse regering uiteindelijk beslist om het ontwerp te laten vallen. Het 
uitgangspunt van de huidige pensioenwet is preventie en aanpassing van de 
arbeidsomstandigheden aan de kenmerken van de werknemers. 

3.2. Vervroegde-uittredingsregelingen 

Uit bezorgdheid over de toename en het daarna aanhoudend hoge peil van de werkloosheid, met 
name voor jongeren, hebben heel wat Europese regeringen in de jaren zeventig en tachtig oudere 
werknemers aangemoedigd zich definitief uit de arbeidsmarkt terug te trekken, door relatief gulle 
vervroegde-uittredingsregelingen in te voeren. In België werden hiervoor hoofdzakelijk het 
brugpensioen en het statuut van oudere werkloze aangewend, dat zijn maatregelen die de 
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betrokkenen in staat stelden een werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen terwijl ze toch 
vrijgesteld waren van de verplichting om werk te zoeken. In andere landen, zoals Nederland en 
Zweden, werd meer gebruikgemaakt van de invaliditeitsverzekering (zie sectie 3.4.). 

Die strategieën hebben voor de werkgelegenheid niet de verhoopte resultaten opgeleverd. 
Hoewel het in België wettelijk verplicht was de uittredende werknemer te vervangen, ontstonden 
er snel afwijkingen op die regel, onder meer voor de ondernemingen in herstructurering of in 
moeilijkheden. Zodoende werden de mechanismen voor stopzetting van de activiteit 
eenvoudigweg beschouwd als een alternatief voor een onvermijdelijk ontslag. Over het algemeen 
hebben die maatregelen, omdat ze grotendeels berusten op premissen waarvan thans bekend is 
dat ze niet kloppen (statisch beeld van de economie, volkomen substitueerbaarheid van jonge en 
oudere werknemers, enz.), nefaste en duurzame gevolgen (gehad) voor de potentiële 
economische groei en de overheidsfinanciën. Ze beïnvloedden ook de denkwijze over wat 
wordt/werd beschouwd als een normale leeftijd om met pensioen te gaan, zelfs al bleef de 
levensverwachting stijgen. 

Alle landen werden ertoe genoopt hun beleid aan te passen en ze hebben die regelingen 
geleidelijk ingetrokken. Van de referentielanden was België niet het snelst om die hervormingen 
tot stand te brengen. Onder meer ingevolge de aanbevelingen van de Europese Commissie13 en 
de OESO heeft ons land in 2005 het 'Generatiepact' aangenomen, dat zorgde voor een kentering 
in die beleidsmaatregelen om oudere werknemers te verdringen.  

De toekenningsvoorwaarden voor de belangrijkste vervroegde-uittredingsregelingen, namelijk het 
brugpensioen en het statuut van oudere werkloze, werden steeds strenger gemaakt. Sinds 
1 januari 2015 is het niet meer mogelijk het statuut van oudere werkloze met vrijstelling van het 
zoeken naar werk te krijgen: het gaat dus om een afgesloten regeling die automatisch zal 
uitdoven wanneer de huidige rechthebbenden allemaal de wettelijke pensioenleeftijd zullen 
hebben bereikt (rond 2020). Evenzo werd het brugpensioen vanaf 1 januari 2012 omgezet in een 
'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', waarvan de toegangsvoorwaarden (inzake 
minimumleeftijd en loopbaanduur) fors werden aangescherpt. Ten slotte en vooral werd ook de 
met dat statuut gepaard gaande vrijstelling van het zoeken naar werk herzien. Op enkele 
uitzonderingen na, is vanaf 1 januari 2015 een 'aangepaste beschikbaarheid' van toepassing op de 
werklozen met bedrijfstoeslag en dit tot de leeftijd van 65 jaar. Die 'aangepaste beschikbaarheid' 
houdt in dat de betrokkene ingeschreven moet blijven als werkzoekende, positief dient te 
reageren op passende werkaanbiedingen en moet meewerken aan de door de gewestelijke 
overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling voorgestelde begeleiding, maar dat hij niet actief zelf 
werk moet zoeken. Deze nieuwe regels gelden enkel voor nieuwkomers. Door het afschaffen van 
de vrijstelling van het zoeken naar werk werd die vervroegde-uittredingsregeling in feite 
opgeheven. Aangezien er nog bepaalde uitzonderingen bestaan, zal de definitieve uitdoving ervan 
meer tijd vergen dan die van het statuut van oudere werkloze. De instroom in de regeling (in 2016 
ongeveer 8 000 personen voor alle stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag samen) daalde 
met bijna 45 % ten opzichte van 2011 (meer dan 14 000 nieuwe bruggepensioneerden in dat jaar).  

  

                                                             
13 Richtsnoeren 2003-2005 om het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten te sturen teneinde in de EU tegen 2010 

een werkgelegenheidsgraad van 70 % te bereiken voor de 20- tot 64-jarigen en van 50 % voor de 55- tot 64-jarigen. 
Voor een geschiedenis van die richtsnoeren en de follow-up ervan door België, zie HRW (2004, 2012) en Dejemeppe 
et al. (2017). 
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Grafiek 70 – Uittredingen uit de arbeidsmarkt van personen van 50 tot 64 jaar1 
(procenten van de overeenstemmende bevolking) 
 

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

momentopname betreffen. Voor 2000, waarvoor bij de pensioenen geen gegevens voorhanden zijn om de 
dubbeltellingen bij de gemengde loopbanen private/overheidssector uit te sluiten, werd de hypothese gehanteerd 
dat het aandeel gemengde loopbanen in het totale aantal pensioenen hetzelfde was als in 2015. 

 
 

Om een synthetisch overzicht te verkrijgen van het aandeel in de bevolking van 50 tot 64 jaar van 
de personen die gebruikmaken van een regeling om vóór de wettelijke pensioenleeftijd de 
arbeidsmarkt te verlaten, kan het aantal gepensioneerden worden opgeteld bij de niet-
werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag, de niet-werkzoekende oudere werklozen en de 
werknemers met volledige loopbaanonderbreking of in voltijds tijdskrediet, aangevuld met de 
invaliden. 

Daarbij moet worden vermeld dat de gehanteerde gegevens afkomstig zijn van verschillende 
instellingen en op uiteenlopende tijdstippen worden geregistreerd. Bovendien stemmen ze niet 
precies overeen met de inactieven volgens de definities van het IAB, omdat een bezoldigde 
activiteit soms mag worden gecombineerd met de ontvangen uitkering.  

In  2015  maakte  in  totaal  28  %  van  de  50-64-jarigen  gebruik  van  een  of  andere  vervroegde-
uittredingsregeling. Voor het grootste deel was dat het pensioen (bijna 12 %), gevolgd door de 
invaliditeit (9,7 %, waarvan een bepaald deel van de gerechtigden toch een bezoldigde activiteit 
uitoefent). Ten opzichte van het jaar 2000, toen de verschillende stelsels bijna 36 % van de 50- tot 
64-jarigen omvatten, is een sterke afname merkbaar in elk van de in aanmerking genomen 
regelingen, met uitzondering van de invaliditeit. Uitgedrukt in procentpunten vertoonden de 
pensioenen, het stelsel van oudere werklozen en de werkloosheid met bedrijfstoeslag de grootste 
daling. Die bewegingen worden al met al in de drie beschouwde leeftijdscategorieën opgetekend. 
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3.3. Werkloosheidsverzekering 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de voornaamste hervormingen van de 
werkloosheidsverzekering. Hij is ontleend aan het jaarverslag 2016 van de RVA, waarin 
hoofdstuk 8 de sedert 2012 aangebrachte wijzigingen inzake regelgeving behandelt. 

3.3.1. Stelsel van inschakelingsuitkeringen 

Sinds 1 januari 2012 werden de wachtuitkeringen en de wachttijd gewijzigd in respectievelijk 
‘inschakelingsuitkeringen’ en ‘beroepsinschakelingstijd’. De voornaamste veranderingen betreffen 
de duur van de beroepsinschakelingstijd en de beperking in de tijd van de uitkeringen14.  

Sedert 1 augustus 2012 wordt de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk 
aangevuld met een specifieke procedure voor de begunstigden van inschakelingsuitkeringen, die 
onder meer een intensievere follow-up omvat die om de zes maanden plaatsheeft. Op 
1 augustus 2013 trad de specifieke procedure ook in werking voor de jongeren die zich aan het 
einde van hun studies inschrijven als werkzoekende. Ze hebben voortaan enkel recht op een 
inschakelingsuitkering als ze tijdens hun beroepsinschakelingstijd tweemaal een positieve 
beoordeling hebben gekregen voor hun zoekgedrag naar werk. 

In het kader van de zesde staatshervorming zijn de procedures voor de activering van het 
zoekgedrag naar werk een gewestelijke bevoegdheid geworden. Het wetgevend kader blijft 
federaal, maar het voorziet niet langer in een specifieke activeringsprocedure voor de 
begunstigden van inschakelingsuitkeringen. Op 1 januari 2016 werd de operationele overdracht 
naar de gewestelijke diensten voltooid, behalve voor Actiris. In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is het steeds de RVA die de procedure volgens de bestaande uitvoeringsbepalingen ten 
uitvoer legt. 

Op 1 januari 2015 werd de leeftijdsgrens voor het aanvragen van inschakelingsuitkeringen 
verlaagd van 30 naar 25 jaar, behalve in uitzonderingsgevallen. Sedert 1 september 2015 geldt 
bovendien een diplomavereiste wanneer er vóór de leeftijd van 21 jaar inschakelingsuitkeringen 
worden aangevraagd. 

  

                                                             
14 De duur van de beroepsinschakelingstijd werd verlengd tot 310 dagen, tegen eerder 155 dagen voor de jongeren 

van minder dan 18 jaar en 233 dagen voor de jongeren tussen 18 en 25 jaar. De uitkeringsperiode is voortaan 
beperkt tot 36 maanden; in sommige gevallen is die periode verlengbaar. Voor werkloze gezinshoofden, 
alleenstaanden of samenwonenden die hogere uitkeringen genieten, vangt die basisperiode in principe evenwel pas 
aan vanaf hun 30ste verjaardag. 
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Grafiek 71 – Verandering op jaarbasis van de UVW-WZ1 die worden toegelaten op basis van de studies 
vergeleken met de instroom en de uitstroom 
(in duizenden personen) 
 

 
 
Bron: RVA. 
1 Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. 
 
 

Op het ogenblik dat de beroepsinschakelingstijd werd verlengd (tussen eind 2011 en eind 2012), 
nam het aantal instromers sterk af (- 11,6 %). De vanaf 2014 opgetekende daling was het gevolg 
van de conjunctuurverbetering, van de verstevigde activeringsprocedure en ook van de verlaging 
van de leeftijdsvoorwaarde en de invoering van de diplomavereiste.  

Het aantal uitstromers vertoont een opvallend verloop: de uitstroom nam, als gevolg van de 
beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen, met 16 % toe tussen het laatste kwartaal 
van 2014 en het eerste kwartaal van 2015. 

 
Tabel 9 - Verloop van het aantal begunstigden van inschakelingsuitkeringen van wie het recht verstrijkt 
(in personen, tussen haakjes in % van het totaal) 
 

 Januari 2015 Februari-december 
2015 

2015 2016 pm verandering 
2016/2015 (in %) 

          
Jonger dan 25 
jaar 

1 445 (8,6) 2 640 (21,7) 4 085 (14,1) 2 278 (28,5) -44,9 

25 tot 29 jaar 3 169 (18,8) 3 753 (30,8) 6 922 (23,9) 2 551 (31,9) -63,1 
30 tot 39 jaar 7 010 (41,6) 4 345 (35,7) 11 355 (39,1) 2 436 (30,5) -78,5 
40 tot 49 jaar 4 295 (25,5) 1 262 (10,4) 5 557 (19,1) 628 (7,9) -88,7 
50 jaar of ouder 935 (5,5) 167 (1,4) 1 102 (3,8) 93 (1,2) -91,6 
          
Totaal 16 854 (100) 12 167 (100) 29 021 (100) 7 986 (100) -72,5 
          

 

 
Bron: RVA. 
 
 

De beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen heeft in het begin hoofdzakelijk de 
werklozen van gemiddelde leeftijd getroffen. In januari 2015 was 41,6 % van de personen van wie 



Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

176. 

het  recht  verstreek tussen de 30 en de 39 jaar,  terwijl  slechts  8,6  % jonger  was dan 25 jaar.  De 
leeftijdsprofielen van de personen van wie het recht verstrijkt die we sinds 2016 zien, sluiten 
daarentegen beter aan bij het profiel dat we verwachten voor werklozen die een 
inschakelingsuitkering hebben genoten. Zo is de meerderheid (60,5 %) van die personen jonger 
dan 29 jaar. 

De aanzienlijke uitstroom die we in januari 2015 hebben gezien bestaat volgens het verslag 2016 
van de RVA uit langdurig werklozen (99 % van de personen van wie het recht verstrijkt hadden 
hun eerste betaling vóór 1 januari 2012 ontvangen) die recent noch een beroepsverleden, noch 
een opleiding hadden genoten. Bijgevolg zijn zij, toch zeker op korte termijn, ongetwijfeld 
moeilijker in te schakelen op de arbeidsmarkt. Dat percentage is in 2016 gedaald, maar bedraagt 
nog altijd 54 % van de uitstroom. 

 
Tabel 10 - Socio-economische situatie1 in de loop van de zes maanden die volgen op het verstrijken van 
het recht op inschakelingsuitkeringen 
(in % van het totale aantal personen van wie het recht verstrijkt) 
 

 In de loop van 
de zes maanden 
die volgen op 
het verstrijken 
van het recht 

Tijdens de zesde maand die volgt op het verstrijken van het recht 

 

 Aan het werk Aan het 
werk 

Ziekte Gepensioneerd/Overleden Werkzoekend Niet 
teruggevonden 

       
2015 31,0 % 22,8 % 5,2 % 0,1 % 36,0 % 35,9 % 
20162  53,5 % 40,3 % 2,8 % 0,0 % 28,4 % 28,4 % 
       

 

 
Bron: RVA. 
1 De socio-economische positie wordt aan de hand van de 'Dopfluxter'-procedure bepaald. Daarmee worden 

dezelfde socio-economische posities opgevraagd als in de Dopfluxbisprocedure, maar met een opvolging van 
meerdere opeenvolgende maanden. De 'Dopfluxbis'-procedure is een gestandaardiseerde procedure binnen de 
RVA-databases voor de opvolging van de socio-economische positie van uitstromers. Hiertoe wordt gezocht naar 
een bericht van overlijden, pensionering, tewerkstelling of ziekte in de periode vanaf de maand die voorafgaat aan 
de uitstroom tot en met de maand die op de uitstroom volgt. 

2 Eerste jaarhelft. 
 
 

In 2015 had van de 29 021 begunstigden van inschakelingsuitkeringen van wie het recht was 
uitgedoofd als gevolg van de beperking in de tijd slechts 31 % opnieuw werk gevonden binnen de 
zes maanden die daarop zijn gevolgd. Voor 2016 ging het over 3 268 personen in de eerste 
jaarhelft en 53,5 % was erin geslaagd binnen de zes maanden werk te vinden. Een niet-
onaanzienlijk deel, 36 % in 2015 en 28,4 % in de eerste jaarhelft van 2016, is verdwenen uit de 
statistieken van de sociale zekerheid (werkgelegenheid, werkloosheid, sociale bijstand, 
invaliditeit). 

3.3.2. Stelsel van de werkloosheidsuitkeringen 

Op 1 november 2012 werden diverse belangrijke wijzigingen van kracht inzake de 
werkloosheidsverzekering. Om te beginnen, werden de toelatingsvoorwaarden en de 
voorwaarden voor een terugkeer naar de eerste uitkeringsperiode na een werkhervatting 
versoepeld. De referentieperiodes waarin een minimaal aantal arbeidsdagen moet worden 
bewezen, werden verlengd, terwijl het aantal te bewijzen arbeidsdagen ongewijzigd blijft. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsdagen in de 
wedertewerkstellingsprogramma’s (Gesco, SINE, doorstromingsprogramma’s, enz.). Er kan dus 
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gemakkelijker aan de toelatingsvoorwaarden worden voldaan. Voorts werd de degressiviteit van 
de uitkeringsbedragen verscherpt naargelang de werkloosheidsduur en het beroepsverleden, met 
een verhoging van het bedrag aan het begin van de werkloosheidsperiode.  

Vanaf 1 januari 2015 werd de anciënniteitstoeslag, een toeslag op de werkloosheidsuitkering voor 
oudere werklozen, afgeschaft. Overgangsbepalingen zorgden ervoor dat, onder bepaalde 
voorwaarden, de lopende rechten behouden bleven en dat tijdelijk nog nieuwe rechten werden 
toegekend. Sinds 1 september 2012 werd de leeftijdsvoorwaarde opgetrokken van 50 tot 55 jaar. 
Als gevolg van die reglementaire wijzigingen liep het aantal begunstigden van een 
anciënniteitstoeslag aanzienlijk terug (-50 % tussen 2011 en 2016). 

3.3.3. Stelsels van vrijstelling van inschrijving als werkzoekende  

Ook de voorwaarden onder welke men kan worden vrijgesteld van het zoeken naar werk, zijn 
hervormd.  

Wat de vrijstelling voor oudere werklozen betreft, werd de leeftijdsvoorwaarde op 1 januari 2013 
verhoogd  van  58  tot  60  jaar.  Voor  volledig  werklozen  met  een  beroepsverleden  van  38  jaar  en  
voldoende werkloosheidsdagen, blijven de voorwaarden ongewijzigd. Sedert 1 januari 2015 
kunnen enkel nog de oudere volledig werklozen die op 31 december 2014 reeds aan de 
voorwaarden voldeden, nog een vrijstelling genieten. Diegenen die op die datum nog niet aan de 
voorwaarden voldeden, vallen in principe onder de verplichting van gewone beschikbaarheid (tot 
de leeftijd van 60 jaar) of van aangepaste beschikbaarheid15 tussen 60 en 65 jaar.  

Ook de vrijstelling om sociale en familiale redenen werd hervormd en beperkt. Sedert 
1 januari 2015 mag ze niet meer worden toegekend, behalve voor de mantelzorgers (palliatieve 
verzorging, verzorging van een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot 
en met de tweede graad, of verzorging van een gehandicapt kind van minder dan 21 jaar), onder 
bepaalde voorwaarden. Tijdens de vrijstellingsperiode ontvangt de werkloze een verminderde 
uitkering. 

  

                                                             
15 De aangepaste beschikbaarheid impliceert onder meer dat men ingeschreven blijft als werkzoekende, dat men 

meewerkt aan de begeleidingsacties van de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, ADG, FOREM, 
VDAB) en dat men ieder passend arbeidsaanbod aanvaardt. Diegene die aangepast beschikbaar is, is echter niet 
verplicht zelf actief werk te zoeken en hij valt evenmin onder de procedure voor de activering van het zoekgedrag 
naar werk. Vanaf de leeftijd van 60 jaar of van zodra de volledig werkloze een beroepsverleden van 40 jaar heeft, 
kan hij echter, onder bepaalde voorwaarden, een vrijstelling verkrijgen van de verplichte aangepaste 
beschikbaarheid. Zowel de leeftijd als het te bewijzen beroepsverleden wordt ieder jaar met een jaar opgetrokken, 
en dat tot en met 2020. 
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Grafiek 72 – Verloop van het aantal UVW-WZ¹ van 50 jaar en ouder en van het aantal volgens 
leeftijdsklasse vrijgestelde oudere werklozen tussen 2012 en 2016  
(fysieke eenheden)  
 

 
 
Bron: RVA. 
1 Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. 
 
 

Deze wijzigingen inzake regelgeving dragen bij aan de verschuiving van het statuut van niet-
werkzoekende naar dat van werkzoekende16.  

De groep van de 50-57-jarige vrijgestelde oudere werklozen liet als eerste een daling optekenen, 
in de periode vóór het jaar 2010, terwijl het aantal UVW-WZ in dezelfde leeftijdsklasse toenam. 
Vanaf 2013 deed zich hetzelfde voor bij de volledig werklozen van 58 en 59 jaar; vanaf 2015 bij de 
werklozen van 60 jaar en vanaf 2016 bij de werklozen van 61 jaar.  

3.4. Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 

Gedurende een beroepsloopbaan kan een werknemer voor een (lange) periode ziek worden. In 
België wordt het eerste jaar ziekte (‘primaire arbeidsongeschiktheid’) onderscheiden van een 
langere periode (als deze meer dan een jaar beloopt, is er sprake van langdurige ziekte of 
‘invaliditeit’). Die invaliditeit wordt door de adviserend geneesheer erkend op basis van het 
medisch onderzoek van de verzekerde. Die beslissing krijgt in principe nooit een definitief 
karakter. De verzekerde kan immers na een bepaalde periode weer worden opgeroepen voor een 
nieuw onderzoek of kan een andere loopbaan kiezen en het werk hervatten. In sommige gevallen 
kan de invaliditeit worden erkend tot de betrokkene met pensioen gaat. 

3.4.1. Huidige situatie van de invaliditeit 

Het RIZIV beheert en controleert de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. In die 
hoedanigheid is het instituut onder meer verantwoordelijk voor de uitbetaling van uitkeringen 

                                                             
16 Die verschuiving wordt in feite vastgesteld sedert 2003 als gevolg van de opeenvolgende verhogingen van de 

leeftijd waarop men een vrijstelling kan aanvragen, zonder te hoeven voldoen aan bijkomende 
anciënniteitsvoorwaarden (56 jaar in 2002, 57 jaar in 2003 en 58 jaar in 2004). 
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aan werknemers uit de private sector die ‘arbeidsongeschikt’ zijn verklaard. Pas indien de 
gerechtigden langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, gaat de periode van ‘invaliditeit’ in.  

Op 31 december 2015 beschouwde het RIZIV iets minder dan 370 000 personen als 
uitkeringsgerechtigde invalide. Dit is het totaal van de cijfers voor de loontrekkenden (ongeveer 
347 000) en de zelfstandigen (ongeveer 23 500). Het komt overeen met ongeveer 4,8 % van de 
Belgische 15-64-jarige bevolking.  

Het aantal invaliden is sinds een twintigtal jaar aanzienlijk gestegen. In de volgende paragraaf 
wordt dat verschijnsel uitvoeriger onderzocht. In dit verslag gaat de aandacht vooral uit naar de 
invaliden die voorheen loontrekkenden waren bij de private sector. De invaliden die onder het 
zelfstandigenstelsel vallen, zijn niet opgenomen in deze studie over de verhoging van het aantal 
begunstigden, omdat vooral het werknemersstelsel vragen oproept. Bovendien is de toekenning 
van het statuut van invalide voor de zelfstandigen een relatief recente maatregel en kan ze dus 
niet over een lange periode worden bestudeerd.  

Voorts wordt ook geen vergelijking gemaakt voor de ambtenaren met langdurig ziekteverlof of die 
welke worden gepensioneerd wegens invaliditeit. Die personen vallen onder een afzonderlijke 
regeling voor het overheidspersoneel. 

De invaliditeitsverzekering is een regeling die een vervangingsinkomen garandeert bij een 
invaliderende ziekte of een handicap gedurende het beroepsleven. In de meeste EU-landen  
neemt het aantal invaliden toe. In de statistische gegevens van de OESO wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. De in procenten bbp uitgedrukte 
overheidsuitgaven voor vervangingsinkomens aan zieken en invaliden gaan sinds de economische 
en financiële crisis van 2008 omhoog. Nederland, Zweden en Finland vormen uitzonderingen: in 
deze landen werden de ziekteregelingen, die werden aangewend als mogelijkheden om de 
arbeidsmarkt te verlaten, grondig hervormd. Uit die geaggregeerde statistieken blijkt ook de 
zorgwekkende ontwikkeling van de situatie in België. Om die reden wil de Raad dieper ingaan op 
de situatie inzake invaliditeit, terwijl de federale regering op dat gebied een reeks maatregelen 
heeft genomen. 
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Grafiek 73 - Overheidsuitgaven voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit1 – uitkeringen in contanten 
(in % bbp) 
 

 
  
Bron: OESO. 
1 Door de overheid vastgelegde uitgaven voor ziekte, handicap en arbeidsongevallen. Ze omvatten voornamelijk de 

invaliditeitsuitkeringen in contanten, die bestaan uit de betalingen als gevolg van een volledige of gedeeltelijke 
ongeschiktheid van de begunstigde om een bezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen en de vergoedingen voor 
arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

 
 

Het aantal invaliden in een populatie is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat om een 
voorraadcijfer  dat  stijgt  met  de  instroom  in  de  invaliditeit  en  daalt  met  de  uitstroom  (re-
integraties, overlijdens en pensioenen). 

De instroom voor een gegeven jaar is afhankelijk van, enerzijds, de populatie die gedekt is door de 
invaliditeitsverzekering en, anderzijds, van de incidentie van invaliditeit. De beschouwde 
populatie varieert vooral op grond van de ontwikkeling van de beroepsbevolking.  

De beroepsbevolking in België is de afgelopen decennia toegenomen, met name onder invloed 
van de grotere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en meer recentelijk van de langere 
loopbanen. 

De wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen werd tussen 1997 en 2008 geleidelijk opgetrokken 
van 60 tot 65 jaar. Door vrouwen ertoe te verplichten vijf jaar langer actief te zijn, wordt ook de 
dekkingsperiode van de invaliditeitsverzekering 5 jaar langer, wat kan leiden tot een grotere 
instroom in de invaliditeit en, voor de vrouwen die invalide zijn geworden, tot langere 
invaliditeitsperiodes. Eenzelfde verschijnsel zal zich voordoen bij de verhoging van de wettelijke 
pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Op de wettelijke pensioenleeftijd vallen de 
betrokkenen niet meer onder de invaliditeitsregeling en worden ze gepensioneerden, met 
uitkeringen die worden gefinancierd door het pensioenstelsel.  

De incidentie van invaliditeit heeft ook een direct effect op de instroom. Dat incidentiecijfer 
varieert onder meer op grond van de persoonskenmerken. Er is een gestage toenemende relatie 
tussen de incidentie van invaliditeit en de leeftijd (zie onderstaande grafiek). Anders gezegd: zelfs 
bij een constante incidentie in de tijd zou een verouderende beroepsbevolking ceteris paribus tot 
een hogere instroom in de invaliditeit leiden. 

De incidentie van invaliditeit hangt ook af van andere factoren. Uit Amerikaanse studies blijkt dat 
het inkomenspeil van een huishouden en het opleidingsniveau een statistisch significante invloed 
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hebben op de kans om invalide te worden, zelfs als de leeftijd in aanmerking wordt genomen. De 
richting van de causaliteit tussen gezondheid (of in engere zin invaliditeit), enerzijds, en het 
inkomen of opleidingsniveau, anderzijds, is echter dubbelzinnig. Hogergeschoolden zouden er 
gemiddeld beschouwd gezondere levensgewoonten op na houden en zouden beter de gevolgen 
van hun gedrag op de gezondheid kennen (sportbeoefening, gezonde voeding, matig verbruik van 
tabak of alcohol, enz.). De richting kan ook worden omgekeerd: minder gezonde personen 
hebben vaak moeilijkheden op school of op het werk. Die verschillen in gezondheidstoestand 
volgens het opleidingsniveau zijn een belangrijke bron van ongelijkheid, omdat ze levenslang 
duren en tot uiting komen in alle domeinen: beroepsvooruitzichten, inkomens, maar eventueel 
ook de huwelijks- en gezinssituatie.  

De incidentie van invaliditeit varieert ook volgens de levensomstandigheden. Een veiliger 
werkomgeving, het geringere aandeel van zware handenarbeid en de tertiarisering van de 
economie verminderen de invloed van heel wat oorzaken van invaliditeit (met name 
verwondingen en fysieke letsels ten gevolge van arbeidsongevallen). Daartegenover zouden door 
die maatschappelijke veranderingen nieuwe risico's zijn ontstaan (arbeidstempo en werklast 
gedurende de hele loopbaan, stress, hyperconnectiviteit, enz.). Ze hoeven in principe echter niet 
te resulteren in een permanente verslechtering van de baten die arbeid kan opleveren. 

Een grotere uitstroom uit de invaliditeit draagt bij tot een daling van het aantal invaliden. Er zijn 
drie manieren om het invaliditeitsstelsel te verlaten: voldoende herstellen om weer op de 
arbeidsmarkt te komen, overgaan naar het pensioenstelsel en overlijden. De genomen 
beleidsmaatregelen kunnen vooral het herstel van de arbeidsgeschiktheid verbeteren. Door de 
aard van het invaliditeitsstelsel en de selectiviteit bij de instroom, is het hervattingspercentage 
laag. Indien de gemiddelde leeftijd voor de erkenning van invaliditeit verandert (bijvoorbeeld 
meer jonge invaliden), of de redenen voor invaliditeit wijzigen (bijvoorbeeld minder fysieke 
letsels) of als er meer middelen worden uitgetrokken voor herintegratie, zou dat 
hervattingspercentage kunnen toenemen. 

3.4.2. Bijdragen van de verschillende factoren tot de groei van het invalidenbestand in 
België 

Het aantal invaliden in België is gestegen van 164 751 in 1993 tot bijna 346 971 in 2015. 

 
Grafiek 74 - Aandeel van de bevolking van 15 tot 64 jaar in de invaliditeit: 1993-2015 
(in %, stelsel van de loontrekkenden) 
 

 
  
Bronnen: ADS, RIZIV. 
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De  eerste  factor  van  de  ontwikkeling  is  de  groei  van  de  populatie  die  gedekt  is  door  de  
invaliditeitsverzekering. Deze groei hangt samen met die van de bevolking van 15 tot 64 jaar. 
Niettemin kan worden vastgesteld dat de bevolking op arbeidsleeftijd gedurende die 21 jaar veel 
minder sterk is gegroeid, namelijk met 9 % in totaal, dan het invalidenbestand, dat tijdens 
dezelfde periode vrijwel verdubbelde, of een toename met 95 %. 

Het  grootste  deel  van  de  stijging  is  dus  niet  toe  te  schrijven  aan  de  groei  van  de  bevolking.  
Wanneer het aantal invaliden wordt gerelateerd aan de bevolking van 15 tot 64 jaar, blijkt 
duidelijk dat de invaliditeitsgraad mettertijd toeneemt. Vooral de vrouwen droegen bij tot die 
stijging van de invaliditeitsgraad. De toenemende participatiegraad van de vrouwen tijdens de 
afgelopen twintig jaar en de gelijkschakeling van de wettelijke pensioenleeftijd zijn onmiskenbaar 
zeer belangrijke factoren achter de stijging van het aantal vrouwelijke invaliden gedurende die 
periode.  

Indien enkel de mannelijke bevolking wordt beschouwd, blijkt de invaliditeitsgraad echter 
eveneens opmerkelijk toe te nemen, vooral vanaf het begin van de economische en financiële 
crisis van 2008. 

3.4.2.1. Veranderingen in de leeftijdsstructuur 

De invaliditeitsgraad, die hier wordt gemeten als het aantal invaliden in een leeftijdsgroep in 
verhouding tot de overeenstemmende bevolking, neemt toe met de leeftijd. De relatie vertoont 
een zeer sterke helling. Zo is de prevalentie van invaliditeit bij de mannen vrijwel zesmaal hoger in 
de groepen vanaf 55 jaar dan in de leeftijdscategorie van 30 tot 34 jaar. Dat de invaliditeit 
afhankelijk is van de leeftijd, hoeft niet te verbazen aangezien tal van gezondheidsindicatoren 
eveneens variëren volgens de leeftijd. In het rechterpaneel wordt aldus de subjectieve 
gezondheid in België volgens het meest recente gezondheidsonderzoek17 weergegeven. Voorts 
blijkt dat de invaliditeitsgraad momenteel iets hoger ligt bij de vrouwen, terwijl in het verleden de 
mannelijke invaliditeit het grootst was. 

  

                                                             
17  Het gezondheidsonderzoek wordt gehouden door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) bij een 

representatief staal van alle inwoners van België en de Belgische gewesten. Het doel van deze grote enquête 
(10 000 respondenten) bestaat erin een beschrijving te verkrijgen van de gezondheidstoestand, de behoeften ter 
zake, enz. Ze wordt ten minste om de vijf jaar gehouden, in samenwerking met de Algemene Directie Statistiek. 
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Grafiek 75 - Invaliditeit, subjectieve gezondheid en leeftijd in België 
 

 
 
Bronnen: ADS, RIZIV,WIV (Nationale enquête 2013). 
1 Gemiddeld, slecht of zeer slecht geachte gezondheidstoestand. 
 
 

Het aantal gerechtigden op invaliditeit groeide tijdens de beschouwde periode veel sneller bij de 
vrouwen (+210 %) dan bij de mannen (+33 %). Dat verschil wordt maar in zeer geringe mate 
verklaard door de uiteenlopende groei van de bevolking op arbeidsleeftijd voor beide geslachten 
(groei van 9 % voor de vrouwen, tegen 8 % voor de mannen). 

Om de impact van de vergrijzing te kwantificeren, wordt het aantal invaliden gesimuleerd door de 
prevalentiegraden voor invaliditeit naar leeftijdsgroep van 1993 toe te passen op de huidige 
structuur van de bevolking. Voor de mannen valt ongeveer twee derde van de waargenomen 
stijging te verklaren door de verandering in de leeftijdsstructuur van de mannelijke bevolking op 
arbeidsleeftijd. Voor de vrouwen is het percentage dat enkel toe te schrijven is aan de 
verandering in de leeftijdsstructuur van de vrouwelijke bevolking veel kleiner, aangezien dat 
vooral door twee specifieke factoren wordt beïnvloed: enerzijds de verhoging van de 
pensioenleeftijd en anderzijds de toename van de activiteitsgraad. 

3.4.2.2. Verandering in de tegen de invaliditeit verzekerde bevolking 

Zelfs zonder wijzigingen in het juridisch kader kan de dekkingsgraad van de 
invaliditeitsverzekering variëren indien, zoals gebruikelijk, moet worden voldaan aan bepaalde 
voorwaarden, bijvoorbeeld een activiteit als loontrekkende uitoefenen of hebben uitgeoefend, 
zelfs indien de persoon op het ogenblik dat hij invalide wordt, niet meer loontrekkend maar 
werkloos is. De filosofie achter dat soort criteria is dat de regeling werd opgezet als een sociale 
verzekering: de betrokkene moet met andere woorden bijdragen hebben gestort (dus een 
inkomen uit een activiteit hebben (gehad) waarvan een deel werd ingehouden in de vorm van 
sociale bijdragen) om recht te hebben op de verzekering. 
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Grafiek 76 - Verloop van de activiteitsgraad voor de 15- tot 64-jarigen 
(in % van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd) 
 

 
  
Bron: ADS. 
 
 

Zo staat het vast dat de forse stijging van de activiteitsgraad bij de vrouwen een significante 
invloed heeft gehad op de toename van het aantal invaliden. De activiteitsgraad volgens de 
enquêtes naar de arbeidskrachten (EAK) is voor de vrouwen aldus gestegen van 50,4 % in 1993 tot 
63,0 % in 2014, dat is een toename met bijna 13 procentpunt, terwijl die van de mannen vrijwel 
stabiel bleef gedurende de hele periode, met een stijging van 70,8 % in 1993 tot 72,4%18 in 2014. 

Volgens de administratieve statistieken van het RIZIV is het aantal (potentieel) 
‘uitkeringsgerechtigden’ voor het stelsel van loontrekkenden in de invaliditeitsverzekering gelijk 
aan de som van de werknemers in de private sector en de niet-werkende werkzoekenden min de 
bruggepensioneerden; deze laatsten zijn werklozen die er, wegens de door hun vroegere 
werkgever betaalde toeslagen, in principe nooit belang bij hebben het statuut van invalide aan te 
vragen en dus niet worden opgenomen in de tegen invaliditeit verzekerde bevolking. 

Aan de hand van een simulatie die analoog is aan die uit het voorgaande onderdeel kan worden 
aangetoond dat, voor de mannen, de verandering in de tegen het invaliditeitsrisico gedekte 
bevolking geen verklaring biedt voor de stijging van het aantal invaliden.  

Voor de vrouwen, daarentegen, stemt het door de toename van de verzekerde bevolking 
(voornamelijk onder invloed van de stijging van de activiteitsgraad en de verhoging van de 
pensioenleeftijd voor vrouwen) verklaarde aandeel overeen met nagenoeg 85 % van de stijging 
van het aantal vrouwelijke invaliden. 

3.4.2.3. Verandering in de gemiddelde gezondheidstoestand van de bevolking 

In dit verslag werd al verduidelijkt dat de vergrijzing van de bevolking en de hogere 
activiteitsgraad ongeveer 70 % van de stijging van het aantal invaliden voor de mannen en 90% 
van die voor de vrouwen kunnen verklaren. Met andere woorden: voor respectievelijk mannen en 
vrouwen blijft 30 % en 10 % van de stijging onverklaard. Dit betekent dus dat de 
prevalentiegraden voor invaliditeit naar leeftijdsgroep eveneens zijn veranderd. 

                                                             
18  In die ontwikkelingen wordt de zelfstandige werkgelegenheid in aanmerking genomen, zoals gebruikelijk is voor de 

berekening van een activiteitsgraad (of een werkgelegenheidsgraad) met de geharmoniseerde statistieken van de 
EAK. 
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De kans op een goede gezondheid is de voorbije twintig jaar echter aanhoudend toegenomen. 
Een van de mogelijke indicatoren van de gezondheidssituatie van een populatie is het 
sterftecijfer. 

 
Grafiek 77 - Sterftecijfers in België 
(aantal overlijdens per jaar in % van de overeenstemmende bevolking) 
 

 
 
Bronnen: ADS, FPB. 
 
 

Over de beschouwde periode vertoonden de sterftecijfers naar leeftijd en geslacht gemiddeld een 
daling, die meer uitgesproken is voor de hogere leeftijdsgroepen. Voor de andere groepen blijven 
die cijfers tijdens de periode grotendeels constant. Voor de vrouwen hebben de sterftecijfers in 
de  groepen  45  tot  49  jaar  en  50  tot  54  jaar  een  meer  atypisch  profiel;  ze  zijn  vrijwel  niet  
veranderd sinds het einde van de vorige eeuw. 

Al met al kan worden gesteld dat hoewel het sterftecijfer een goede maatstaf is van de 
(omgekeerde) ontwikkeling van de gezondheid, het verloop ervan veeleer zou geholpen hebben 
het aantal invaliden in de tijd te verlagen. Een kleiner aantal zieken betekent immers dat minder 
personen in het invaliditeitsstelsel kunnen terechtkomen. 

3.4.2.4. Ontstaan van nieuwe risico's en andere redenen voor invaliditeit 

Het RIZIV bezorgde de Raad de cijfers van de instroom in invaliditeit, nog steeds in het stelsel van 
de werknemers, uitgesplitst naar groep van ziekten. Twee groepen van ziekten namen tijdens de 
periode van 1995 tot 2015 sterk toe: de ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel 
(rugpijn, …) en psychische stoornissen. 
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Grafiek 78 – Verloop van de instroom en redenen voor invaliditeit 
(instroom in invaliditeit, in % en aantal personen) 
 

 
  
Bron: RIZIV. 
 
 

De instroom in invaliditeit voor de ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel is aldus 
gestegen  van  28  %  in  1995  tot  34  %  in  2015  voor  de  mannen  en  van  26  %  tot  35  %  voor  de  
vrouwen. Voor de psychische stoornissen bedroeg de toename 8 procentpunt voor de mannen 
(ze vertegenwoordigden 22 % van de instroom in 1995 en 31 % ervan in 2015) en 7 procentpunt 
voor de vrouwen (van 30 % in 1995 tot 37 % in 2015). 

Het aandeel van de traumatische letsels en de vergiftigingen als redenen voor invaliditeit is tijdens 
de periode gedaald: deze reden maakte in 1995 meer dan 12 % van de gevallen uit, tegen minder 
dan 9 % momenteel. Dat zou kunnen toe te schrijven zijn aan het geringere gewicht van de 
industrie in de werkgelegenheid in België, maar ook aan de veiliger arbeidsomstandigheden voor 
de werknemers ten opzichte van het begin van de jaren negentig. 

3.4.2.5. Conjunctuurcyclus en institutionele factoren 

Sinds de economische en financiële crisis wordt in een aantal landen een sterkere correlatie 
vastgesteld tussen de instroom in invaliditeit en de conjunctuurverslechtering. 
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Grafiek 79 – Verloop van de instroom in invaliditeit en werkloosheidsgraad 
(respectievelijk in % van de tegen de invaliditeit verzekerde bevolking en in % van de beroepsbevolking van 
15 tot 64 jaar) 
 

 
  
Bronnen: ADS, RIZIV. 
 
 

Zonder een formele econometrische analyse uit te voeren, kan in de Belgische gegevens ook 
worden opgemerkt dat de werkloosheidsgraad en de instroom in invaliditeit min of meer gelijke 
tred houden, ten minste voor de mannelijke werknemers van de private sector. 

Specifieke wijzigingen in de regelgeving voor de invaliditeitsverzekering kunnen uiteraard haar 
aantrekkingskracht beïnvloeden, bijvoorbeeld als de vervangingsratio's worden verhoogd. Tijdens 
de beschouwde periode was er geen belangrijke hervorming van de regelgeving voor invaliditeit 
in het stelsel van de werknemers van de private sector, zodat die factor a priori buiten 
beschouwing kan worden gelaten. 

Daarentegen kan ook de relatieve aantrekkingskracht van invaliditeit veranderen door wijzigingen 
in andere regelingen van de sociale zekerheid. Dit is zeer waarschijnlijk het geval in België. Net als 
in Nederland bestaat er een zeker effect van 'communicerende vaten' tussen de verschillende 
regelingen voor vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt. Formeel behoort de invaliditeit niet 
tot die regelingen. In de praktijk is het aantal invaliden de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, 
terwijl tegelijkertijd het brugpensioen en het statuut van 'oudere werkloze' die vrijgesteld is van 
het zoeken naar werk langzamerhand werden teruggeschroefd, via strengere voorwaarden om in 
aanmerking te komen (op het vlak van toegangsleeftijd en loopbaanvoorwaarden), en daarnaast 
de wettelijke leeftijd voor het vervroegd pensioen zal worden opgetrokken, samen met de 
verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd (zie paragraaf 3.1 van dit Verslag). 

3.4.3. Genomen maatregelen 

De stijging van het aantal langdurig zieken (meer dan één jaar) en van de daaraan verbonden 
kosten voor de invaliditeitsverzekering heeft de federale overheid ertoe aangezet een reeks 
maatregelen te nemen om ziekte beter te voorkomen, de re-integratie van voordien 
arbeidsongeschikte personen te verbeteren (terugkeer naar de werkgever, eventueel in een 
aangepaste arbeidsplaats) en de instroom in invaliditeit te beperken door een scherper toezicht. 
Zo werd de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen van het arbeidsrecht inzake 
arbeidsongeschiktheid aangenomen, zo ook nieuwe bepalingen betreffende het 
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gezondheidstoezicht op de werknemers, om de re-integratietrajecten voor arbeidsongeschikte 
werknemers beter te organiseren. 

Zieke werknemers moeten hun re-integratietraject helpen uitwerken. Als ze niet antwoorden op 
de vragenlijsten of geen gehoor geven aan de oproepen voor een medisch onderzoek, kunnen ze 
financieel worden bestraft. Ook de ondernemingen dienen hun verantwoordelijkheid te dragen: 
indien de werkgever niet genoeg inspanningen levert om de medewerker te re-integreren, zou 
hem een eenmalige boete van € 800 per zieke kunnen worden opgelegd. Ondernemingen met 
minder dan 50 werknemers zijn niet aan die boetes onderworpen. De maatregelen die werden 
genomen om het toezicht op de instroom in het invaliditeitsstelsel te verscherpen, kunnen zeer 
efficiënt zijn. De situatie in Nederland is in dat opzicht veelzeggend (zie Kader). 

Op basis van overeenkomsten met het RIZIV en de ziekenfondsen, hebben de gewestelijke 
diensten voor arbeidsbemiddeling succesvol een aangepaste begeleiding opgezet om chronisch 
zieken of invaliden te helpen bij hun herintegratie in de arbeidsmarkt. 

 

Invaliditeitsverzekering: de situatie in Nederland 

In Nederland is het aantal begunstigden van de invaliditeitsverzekering zeer sterk toegenomen 
tussen de jaren zeventig en de jaren negentig. Vanaf dat ogenblik werden een reeks 
hervormingen tot stand gebracht om het oneigenlijk gebruik van die regeling tegen te gaan. 

 
Verloop van het aandeel van de invaliden en van de nieuwkomers in invaliditeit  
(in %) 
 

 
  
Bron: Koning en Lindeboom (2015). 
 

 

De invaliditeitsverzekering in Nederland heeft twee kenmerken. Enerzijds biedt ze een zeer ruime 
dekking: alle werknemers kunnen er aanspraak op maken, ongeacht of de oorzaak van hun ziekte 
of invaliditeit al dan niet beroepsgebonden is. Dat is ook een kenmerk van het Belgische stelsel.  
Anderzijds is het voor personen met een relatief lage invaliditeitsgraad mogelijk arbeidsinkomens 
te cumuleren zonder de vergoedingen van de invaliditeitsverzekering in het gedrang te brengen. 
Hoewel die cumulatie een manier kan zijn om inactiviteitsvallen te voorkomen, heeft die 
bijzondere regel in Nederland toch bepaalde misbruiken in de hand gewerkt. In de meeste andere 
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landen is die cumulatie verboden of wordt deze gecompenseerd door een overeenkomstige 
verlaging van de uitkering, wat licht invaliden ertoe aanzet zich uit de regeling terug te trekken 
(‘self-screening’): op die wijze blijven enkel ernstig zieken in het stelsel. 

De toename van het aantal begunstigden is niet alleen toe te schrijven aan de specifieke 
institutionele kenmerken van de regeling in Nederland, maar ook aan haar relatieve 
aantrekkingskracht in vergelijking met de werkloosheidsverzekering, tegen de achtergrond van 
een forse conjunctuurverslechtering (olieschokken, ...). 

De aantrekkingskracht van de invaliditeitsregeling ten opzichte van de werkloosheid viel te 
verklaren door zowel factoren die de werknemers aangaan als factoren die de werkgevers 
betreffen. Voor de werknemers zijn invaliditeitsuitkeringen, in tegenstelling tot de 
werkloosheidsverzekering, niet beperkt in de tijd. Bovendien wordt bij invaliditeit niet nagegaan 
of er inspanningen worden geleverd om werk te zoeken. Ten slotte waren in Nederland de bij 
invaliditeit ontvangen bedragen soms heel wat hoger dan de werkloosheidsuitkeringen, ten 
minste in sommige bedrijfstakken, waar collectieve arbeidsovereenkomsten extra uitbetalingen 
bij ziekte voorschreven (top-up). Voor werkgevers kon de overgang van werknemers naar 
invaliditeit eveneens een minder dure oplossing zijn dan een ontslag, omdat ze geen 
ontslagvergoedingen hoefden uit te keren. Die vergoedingen kunnen hoog uitvallen, vooral voor 
personeelsleden met een lange anciënniteit. De invaliditeitsverzekering functioneerde dus als een 
vervroegde-uittredingsregeling. 

Vanaf 1996 begonnen de opeenvolgende Nederlandse regeringen die verzekering te hervormen. 
De hervormingen kunnen in drie grote groepen worden ingedeeld. 

De werkgevers meer responsabiliseren 

Het idee achter dat soort hervormingen was om de werkgever de kosten voor het ziekteverlof van 
hun personeel te laten dragen. Daartoe werd enerzijds de invaliditeitsverzekering geprivatiseerd: 
de Nederlandse werkgevers dragen thans de financiering ervan en kunnen zich tot private 
verzekeraars wenden om voor hen die dienst te verlenen. Anderzijds werden vanaf 1998 de door 
de werkgevers betaalde bijdragen aangepast volgens het effectieve beroep op de 
invaliditeitsverzekering door hun personeel (experience-rating). De gedachte daarbij is dat het 
afstemmen van de werkgeversbijdragen op het gedrag van het bedrijf het op termijn mogelijk zou 
moeten maken de verschillen in gedrag tussen de werkgevers te beperken. De regels van een 
dergelijke afstemming zijn vaak complex (en dus moeilijk te begrijpen door de werkgevers) omdat 
ze niet uniform kunnen zijn; ze moeten met name verschillen voor de kleine ondernemingen. Dit 
systeem heeft in Nederland tot op zekere hoogte gefunctioneerd: toen de werkgevers zich 
bewuster werden van de invloed van dat tariferingssysteem op hun kosten, wat verscheidene 
jaren heeft gevergd, werd het stelsel van experience-rating  volledig herzien en sterk afgeslankt.  

De beoordeling van die hervormingen wees uit dat ze duidelijk hebben bijgedragen tot de 
vermindering van het aantal nieuwkomers in het systeem, ook al werd de initiële impact zwakker 
bevonden dan verwacht.  

Strikter toezien op de instroom in de regeling 

Deze in 2002 ingevoerde hervorming wordt beschouwd als die met de beste resultaten. Zoals te 
zien is op de grafiek, liep de instroom onmiddellijk terug na de tenuitvoerlegging ervan. Het 
‘Gatekeeper Protocol’ bepaalt welke acties vanwege de werkgever en de zieke worden verwacht 
vanaf de eerste weken ziekte, zonder enige tegemoetkoming van de invaliditeitsverzekering, die 
in dit stadium enkel optreedt als ‘gatekeeper’.  

In de eerste zes weken ziekte moeten de werkgever en de werknemer een eerste maal de 
medische en functionele beperkingen beoordelen. Vervolgens wordt een re-integratietraject 
binnen de onderneming uitgewerkt, met een reeks stappen, waaronder een geplande datum van 
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werkhervatting, alsook de mogelijkheden om de planning gedurende het hele traject te herzien. 
Zonder een dergelijk plan krijgt de betrokkene geen recht op invaliditeitsuitkeringen. 

Aanvankelijk moest één jaar worden gewacht alvorens eventueel invaliditeitsuitkeringen 
beschikbaar werden. In 2004 werd die wachttijd met nog eens een jaar verlengd. Door die 
striktere werkhervattingstrajecten kunnen personen die daarvan geen gebruik zouden mogen 
maken, uit het systeem worden geweerd. 

De geringere instroom naar invaliditeit kon ook deels tot uiting komen in een groter aantal 
nieuwe werklozen. Volgens het overzicht van de literatuur van Koning en Lindeboom geven de 
studies daarover geen eenstemmig resultaat. 

De invaliditeitscriteria en de stimuli voor werkhervatting aanscherpen 

Ondanks het succes van de hervormingen die de instroom in de invaliditeitsverzekering beperken, 
heeft de Nederlandse wetgever zijn efficiëntie nog willen verbeteren door zich ditmaal toe te 
spitsen  op  een  verhoging  van  de  uitstroom  uit  invaliditeit.  In  2006  werd  de  vroegere  wet  
betreffende invaliditeit (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) ingetrokken en 
vervangen door een wet op het werk volgens zijn capaciteiten (Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA)). Bij die wet werden drie grote veranderingen ingevoerd.  

Ten eerste wordt een onderscheid gemaakt tussen volledige en permanente invaliditeit en de 
andere types van invaliditeit (tijdelijke en/of gedeeltelijke). Voor de eerste groep werd de 
vervangingsratio verhoogd tot 75 % van het voorheen ontvangen loon. Bovendien zijn de 
werkgevers niet meer financieel aansprakelijk voor de personen uit die categorie. 

Ten tweede werden de invaliditeitscriteria voor de personen met een lage invaliditeitsgraad 
(minder dan 35 %) fors aangescherpt. Feitelijk worden die personen in staat geacht (eventueel 
aangepast) werk te blijven verrichten of zich te laten inschrijven als werkloze. 

Ten slotte werd een systeem van loonsubsidies ingevoerd om gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
aan te moedigen hun potentieel ten volle aan te wenden op de arbeidsmarkt. De subsidie dekt 
70 % van het verschil tussen het loon vóór invaliditeit en hun potentieel loon met hun resterende 
capaciteiten. Indien de betrokkene na een periode van maximaal 38 maanden geen 
arbeidsinkomen van ten minste 50 % van zijn potentiële loon ontvangt, wordt het bedrag van de 
uitkering teruggebracht op het in de bijstandsregeling geldende bedrag. 

 

 
3.4.4. Conclusie 

Van 1993 tot op heden is ongeveer 90 % van de stijging van het aantal vrouwelijke invaliden toe 
te schrijven aan de stijging van de activiteitsgraad van de vrouwen, de gelijkschakeling van hun 
wettelijke pensioenleeftijd en de vergrijzing. Voor de mannen verklaren de demografische 
factoren ongeveer 70 % van de opgetekende stijging. 

De ontwikkeling van de gemiddelde gezondheidstoestand van de in België wonende bevolking kan 
de toename van het aantal invaliden niet verklaren. De gemiddelde gezondheidssituatie is de 
afgelopen 20 jaar integendeel aanhoudend verbeterd; indien deze factor stabiel was gebleven, 
zou het aantal invaliden dus nog sterker zijn toegenomen. 

Het  resterende  deel  van  de  stijging  vloeit  voort  uit  andere  factoren,  onder  meer  een  grotere  
relatieve aantrekkingskracht van invaliditeit in vergelijking met andere socialezekerheidsstelsels, 
in het kader van het beheer van het loopbaaneinde. 
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4. WELKE BELEIDSMAATREGELEN NAMEN DE REFERENTIELANDEN, VERGELEKEN MET BELGIË, 
OM DE ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE GEDURENDE DE GEHELE LOOPBAAN OP TE TREKKEN? 

In dit verslag is gebleken dat België ten opzichte van de landen waarmee wordt vergeleken, 
minder goede resultaten inzake arbeidsmarktparticipatie in het begin en aan het einde van de 
loopbaan heeft laten optekenen. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden de resultaten 
op de arbeidsmarkt vergeleken voor jongeren in België en in Nederland. In de tweede paragraaf 
komen de resultaten aan bod van de 55-plussers in België en in Zweden. In de derde paragraaf 
worden de best practices uit de noordse landen toegelicht. 

4.1. Werknemers jonger dan 25 jaar 

De werknemers jonger dan 25 jaar geven in Nederland een betere werkgelegenheidsgraad te zien, 
waarbij tijdelijke arbeidsovereenkomsten en deeltijdse arbeidsovereenkomsten vaker 
voorkomen. De werkloosheidsgraad voor die groep van werknemers ligt er meer dan de helft 
lager en het aantal langdurig werklozen komt er ruimschoots uit onder dat in België. Het aantal 
jongeren die geen baan hebben en onderwijs noch opleiding volgen (NEET) is er ook veel geringer. 
Dat is het gevolg van een nauwe samenwerking tussen overheid, scholen, ouders, 
ondernemingen, sociale diensten, de jeugd, de plaatselijke autoriteiten en de politie. Gerichte 
investeringen vonden plaats in kansarme wijken. Hoewel het percentage gediplomeerden van het 
hoger onderwijs in beide landen vergelijkbaar is, is de deelname aan opleidingen in Nederland 
duidelijk hoger. 

Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, worden in Nederland sinds het begin van de jaren 2000 
opleidingstrajecten en plannen voor beroepsinschakeling uitgewerkt, in overleg tussen de staat, 
de lokale overheid, de werkgelegenheidsdienst en de ondernemingen. De bedoeling is de 
opleiding van jongeren aan te passen en zo adequaat mogelijk af te stemmen op de 
arbeidsmarktbehoeften. De lokale overheid, die in hoge mate autonoom is inzake sociaal beleid 
en werkgelegenheidspolitiek, wordt erbij betrokken.  

Sinds 2007 moeten jongeren die geen diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is met een 
diploma hoger secundair onderwijs, tot ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt een voltijdse 
opleiding volgen. In 2009 werd die regeling uitgebreid tot personen jonger dan 30 jaar (verplichte 
terugkeer naar opleiding of werk). 
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Tabel 11 – Vergelijking van de voornaamste resultaten inzake arbeidsmarktparticipatie van personen 
jonger dan 25 jaar voor België en de best performer, nl. Nederland 
(2016) 
 

  België       Nederland 
    Brussel Vlaanderen Wallonië   

       
Werkgelegenheid      
Werkgelegenheidsgraad       

20-24-jarigen 38,9 24,7 46,1 31,7 68,9 
25-29-jarigen 74,9 62,2 82,3 68,0 82,9 

       
Type van werkgelegenheid      
Aandeel deeltijdwerk voor de 15-24-jarigen 28,9 32,6 26,1 34,8 80,0 

Aandeel tijdelijk werk voor de 15-24-jarigen 39,0 42,4 34,8 48,4 55,6 

Aandeel zelfstandige werkgelegenheid voor de 15-
24-jarigen 

5,1 8,0 5,1 4,4 5,3 

  
     

Werkloosheid 
     

Werkloosheidsgraad van de 20-24-jarigen 19,1 13,7 6,6 12,0 8,3 

Aandeel van de langdurige werkloosheid voor de 
20-24-jarigen  34,3 41,5 26,8 38,4 20,6 

(in % van de werkloosheid) 
  

     
Scholing en inzetbaarheid 

     
Aandeel van de NEET (15-24-jarigen) 9,9 15,2 7,5 12,2 4,6 

Aandeel van de 25-34-jarigen met een diploma 
hoger onderwijs 

44,3 51,9 47,3 39,6 45,2 

Deelname aan opleiding 25-34-jarigen 11,1 15,7 10,5 10,2 28,3 

(laatste vier jaar)      
            

 

  
Bronnen: EC (EAK), OESO. 
 
 

Teneinde de werkgelegenheidsgraad van de jongeren op te trekken, werden bovendien 
additionele begrotingsmarges vrijgemaakt om methodes inzake persoonlijke bijstand en opleiding 
bij het zoeken naar werk (opstellen cv, simulaties indienstnemingsgesprek, enz.) uit te werken. 
Het betreft een partnerschap tussen de regering, de werkgelegenheidsdienst, de gemeenten 
(bevoegd voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen) en de ondernemingen.  

Meer algemeen heeft Nederland grote hervormingen inzake sociale zekerheid opgezet, waarmee 
met name de situatie van de jongeren op de arbeidsmarkt kon worden verbeterd, terwijl de 
verplichtingen om een baan te zoeken of de inzetbaarheid van jongeren te verhogen, werden 
verstrakt. 
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4.2. Personen van 55 jaar en ouder 

Voor de werknemers van 55 jaar en ouder onderscheidt Zweden zich van België door minder 
deeltijdwerk, meer tijdelijke overeenkomsten en minder zelfstandige werknemers. Wat betreft de 
dynamiek van de arbeidsmarkt, laten de Zweedse werknemers een beduidend hogere 
retentiegraad optekenen19, alsook veel hogere cijfers inzake indienstnemingen en een veel 
hogere pensioenleeftijd. De hogere werkgelegenheidsgraad gaat gepaard met een geringere 
werkloosheidsgraad en een veel lager percentage langdurige werkloosheid. Inzake scholing, is het 
percentage Zweedse werknemers van 55 jaar en ouder met een diploma hoger onderwijs ietwat 
groter dan in België, maar opvallend is vooral dat de deelname aan een opleiding er zesmaal 
hoger ligt dan bij hun Belgische tegenhangers. 

 
Tabel 12 – Vergelijking van de voornaamste resultaten betreffende de arbeidsmarkt inzake 55-plussers 
voor België en de best performer, nl. Zweden 
(2016) 
 

  België       Zweden 
    Brussel Vlaanderen Wallonië   
       

Werkgelegenheid      Werkgelegenheidsgraad       55-59-jarigen 63,2 56,1 66,4 59,2 83,2 
60-64-jarigen 25,3 36,2 24,3 24,6 67,5 
65-69-jarigen 4,7 7,2 4,4 4,7 21,8 
      

Type werkgelegenheid     Aandeel deeltijdwerk voor 55-64-jarigen 34,3 22,9 37,7 30,6 23,9 
Aandeel tijdelijk werk voor 55-64-jarigen 3,3 4,0 3,6 2,6 7,7 
Aandeel zelfstandige werkgelegenheid voor 55-64-
jarigen 18,4 20,7 17,6 19,3 12,9 
       

Dynamiek1      Retentiegraad personen ouder dan 60 33,0 - - - 64,7 
Indienstnemingsgraad 55-64-jarigen 2,1 - - - 7,9 
Effectieve pensioenleeftijd           Mannen 60,2 - - - 65,7 
     Vrouwen 59,8 - - - 64,4 
       

Werkloosheid      Werkloosheidsgraad 55-64-jarigen 5,7 14,1 3,3 7,6 5,3 
Percentage langdurige werkloosheid 55-64-jarigen  77,3 82,5 75,3 76,3 35,4 
(in % van de werkloosheid )             

Scholing en inzetbaarheid      Aantal hooggeschoolde 55-64-jarigen 27,5 35,4 26,6 27,2 30,8 
Deelname 55-64-jarigen aan opleiding 3,6 4,9 4,0 2,7 20,9 
(laatste 4 weken)                  

 

  
Bronnen: EC (EAK), OESO. 
1 Laatste beschikbare gegevens: 2015. 
 
 

4.3. Best practices 

Wat zijn meer algemeen de redenen waarom de noordse landen al met al beter scoren dan België 
inzake arbeidsmarktparticipatie, met inachtneming van een hoog niveau inzake sociale 
bescherming? Enkele mogelijke verklaringen worden hierna toegelicht. 

                                                             
19  Werknemers  die  thans  tussen  60  en  64  jaar  oud  zijn  met  een  anciënniteit  van  5  jaar  of  meer,  in  %  van  alle  

werknemers van 55 tot 60 jaar vijf jaar eerder. 
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Die landen hebben sinds de jaren 1990 een aantal grootschalige hervormingen uitgevoerd. Die 
hadden niet uitsluitend betrekking op werkgelegenheidscreatie, maar ook op de regeling van de 
sociale bescherming. In België werden recentelijk ook ingrijpende hervormingen ten uitvoer 
gelegd.  De  eerste  effecten  zijn  al  merkbaar  (zie  hoofdstuk  3),  maar  de  impact  ervan  zal  pas  de  
eerstvolgende jaren voelbaar zijn. 

Teneinde de uitstroom naar werk te stimuleren, zijn de Scandinavische landen van een op 
ondersteunende maatregelen (werkloosheidsuitkeringen en vervroegde-uittredingsregelingen) 
gebaseerd paradigma van sociale bescherming overgegaan op een grotere responsabilisering, 
waarbij de rechten nauwer gekoppeld worden aan striktere plichten en het belang van autonomie 
bij het werk wordt ontwikkeld. Dat komt tot uiting in de verdeling van de overheidsuitgaven 
inzake arbeidsmarktbeleid. 

 
Grafiek 80 – Overheidsuitgaven inzake arbeidsmarktbeleid naar type maatregel 

(in % van de totale uitgaven inzake arbeidsmarktbeleid, 2015) 
 

  
 

Bron: EC (Labour market policy database of DG EMPL). 
 
 

Het arbeidsmarktbeleid kan in drie categorieën worden onderverdeeld: diensten, maatregelen en 
steun. Tot de categorie van de diensten behoren de activiteiten van de overheidsdiensten voor 
arbeidsbemiddeling, het verstrekken van informatie en adviezen i.v.m. werk aan werkzoekenden, 
zoals hulp bij het opstellen van een cv of bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek. De 
maatregelen omvatten de uitgaven voor het verwerven van extra vaardigheden of het opdoen 
van extra ervaring met het oog op de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers. Het 
zijn ook de uitgaven die werkgevers ertoe aanzetten nieuwe banen te creëren en personen uit 
kwetsbare groepen in dienst te nemen. Ze omvatten eveneens de maatregelen ter bevordering 
van het actief zoeken naar werk, zowel voor werklozen als voor inactieven. Ten slotte betreft de 
derde categorie, steun, de financiële bijstand in het geval van loonverlies tijdens de periode van 
werkloosheid (voornamelijk de werkloosheidsuitkeringen) en in het geval van vervroegd 
pensioen. 

Denemarken en Zweden besteden een beduidend groter gedeelte van hun begroting aan diensten 
en aan maatregelen – inspanningen die de herinschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen – in 
vergelijking met België, dat het grootste gedeelte van zijn uitgaven inzake arbeidsmarktbeleid 
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besteedt aan de ondersteuning bij werkloosheid, en zich met name onderscheidt door het aan het 
vervroegd pensioen bestede gedeelte van zijn uitgaven. 

België heeft tal van hervormingen uitgevoerd om het aantal vervroegde uittredingen uit de 
arbeidsmarkt (en de kosten ervoor) te verminderen, en zulks sinds het begin van de jaren 2000. 
Daardoor kon het verschijnsel drastisch worden ingeperkt. De meer recentelijk genomen 
maatregelen zouden het mogelijk moeten maken die neerwaartse tendens aan te houden en een 
steeds ruimer publiek te bereiken (optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die 
toegang verlenen tot de diverse regelingen). 

In 2007 zette Zweden een stelsel van belastingkrediet op de inkomens uit arbeid op, dat daarna 
herhaaldelijk werd uitgebreid. Het is een krachtige werkprikkel, die het effect van de structurele 
hervormingen van het stelsel van ziekte en invaliditeit versterkt. Dat stelsel, welk van toepassing 
is op alle werknemers, is guller voor 65-plussers, waarmee beoogd wordt het voorzetten van een 
activiteit na 65 jaar aan te moedigen. 

De Scandinavische landen worden eveneens gekenmerkt door een flexibeler arbeidsmarkt, met 
name als gevolg van een voor de werkgever vrij soepele reglementering inzake tijdelijke arbeid. 
Zoals eerder aangestipt, geldt dat type overeenkomst in België, net als in de andere 
geanalyseerde landen, meer in het algemeen voor sommige werknemers (jongeren, 
laaggeschoolden, niet-Europese vreemdelingen). 

 

Het Deens flexicurity-model1 

Het flexicurity-model wordt gekenmerkt door drie essentiële elementen: flexibele regels inzake 
indienstneming en ontslag, gulle vervangingsratio’s in het kader van de werkloosheidsverzekering 
en aanzienlijke uitgaven voor het activeringsbeleid.  

Dat model werd ontwikkeld in de jaren 90. Destijds werd besloten de duur van het recht op 
werkloosheidsuitkeringen te beperken en de inspanningen inzake activering op te voeren, 
teneinde de herinschakeling op de arbeidsmarkt te stimuleren via een verbetering van de 
vaardigheden en een grotere beschikbaarheid van de werklozen. Ondersteund door een gunstige 
conjunctuur, maakten die maatregelen het mogelijk de structurele werkloosheidsgraad te 
drukken. 

Het voornaamste voordeel van dat model is dat de risico’s zowel voor de werkgever als voor de 
werknemer beperkt blijven. De flexibiliteit stelt de ondernemingen in staat hun 
personeelsbestand sneller en gemakkelijker aan te passen aan de wijzigingen van hun activiteit, 
wat eveneens de indienstneming van jonge onervaren personeelsleden in de hand werkt. De hoge 
vervangingsratio van de werkloosheidsverzekering maakt het mogelijk de risico’s voor de 
werknemer te beperken, wat de beroepsmobiliteit stimuleert en het mogelijk maakt de 
consumptie te handhaven in het geval van werkloosheid. Het is een van de drijvende krachten 
achter de hoge turnovergraad op de arbeidsmarkt van de noordse landen. Zulks maakt het 
eveneens mogelijk te zorgen voor een betere afstemming van het arbeidsaanbod op de 
arbeidsvraag, met een optimalere allocatie van de vaardigheden. 

Met dat stelsel, welk eveneens zijn doelmatigheid bewezen heeft tijdens de crises, gaan echter 
hoge kosten gepaard, wegens de hoge vervangingsratio voor de werkloosheidsuitkeringen en de 
omvang van de activeringskosten. 

1 OECD Economic Surveys Denmark May 2016 Overview. 
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De gelijkheid mannen-vrouwen neemt in het beleid van de noordse landen een belangrijke plaats 
in. Om de participatie van vrouwen te bevorderen, genieten de kinderopvang en de 
dienstverlening aan personen in Zweden een belastingaftrek ten belope van 50 %. Hoewel het 
loonverschil tussen mannen en vrouwen in België gering is (ons land is ter zake de beste 
performer), blijft de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 9,2 procentpunt uitkomen onder die 
voor mannen. 

Inzake werkloosheidsverzekering, scherpte Zweden de  criteria  aan  die  recht  geven  op  
werkloosheidsuitkeringen (beperking in de tijd, leeftijdscriteria, verplicht volgen van programma’s 
tot herinschakeling op de arbeidsmarkt, omschrijving van passende betrekking), wat resulteerde 
in een vermindering van het aantal werklozen en een overeenstemmende toename van het 
aantal begunstigden van sociale bijstand. Voor sommige kwetsbare groepen werden gerichte 
maatregelen genomen in de vorm van steunmaatregelen voor de werkgelegenheid. Tegelijkertijd 
werden de middelen voor het actief beleid inzake herinschakeling opgevoerd. 

De verplichtingen van de werklozen zijn veel belangrijker in de noordse landen. De criteria voor 
een passende betrekking, ongeacht of het in termen van beroepsmobiliteit dan wel inzake 
geografische mobiliteit of loonmobiliteit is, zijn er veel dwingender. Sancties, of zelfs een 
uitsluiting, zijn reeds lang bepaald in het geval van een herhaalde weigering om een baan of een 
activeringsprogramma te accepteren. In Zweden heeft een werkloze recht op 100 dagen gericht 
zoeken, vervolgens moet hij het zoeken verruimen. Tegelijkertijd werden maatregelen ter 
ondersteuning van de mobiliteit genomen (in Finland, bijvoorbeeld, is er een tegemoetkoming 
voor de verplaatsingskosten, de vestigingskosten en de opleidingskosten).  

Tevens werden individuele actieplannen ingevoerd, teneinde de behoeften aan werk en aan 
activering van iedereen te bepalen en de herinschakelingen op de arbeidsmarkt te maximaliseren. 
Een test voor de beoordeling van de kennis en de vaardigheden maakt het eveneens mogelijk de 
reële competenties aan te tonen van de werknemers, die ook een regelmatige follow-up 
genieten. 

Die maatregelen beogen niet enkel de werkzoekenden, maar zijn ook gericht op de begunstigden 
van sociale bijstand, personen die ziek of invalide zijn, voor wie ze gepaard gaan met begeleidings- 
en herinschakelingsmaatregelen, met name via beschutte werkgelegenheid. 

Een ander zeer belangrijk aspect van het activeringsbeleid in de Scandinavische landen heeft 
betrekking op de beroepsopleiding, die beschouwd wordt als een essentieel onderdeel van de 
arbeidsmarktpolitiek. De bedoeling is niet enkel het behoud, maar vooral de verbetering van de 
inzetbaarheid en van de vaardigheden van de werknemers. Algemeen beschouwd, is het zaak de 
kwaliteit van het beschikbaar menselijk kapitaal op te trekken. De beroepsopleiding maakt het 
eveneens mogelijk banden aan te knopen met potentiële werkgevers en wordt beschouwd als het 
meest efficiënte middel om werkzoekenden te activeren. 

De noordse landen maken een intensief gebruik van de subsidies voor werkgevers gericht op 
bepaalde groepen, die vaak gepaard gaan met beroepsopleidingsprogramma’s. De doelgroepen 
werden geleidelijk verruimd (minderheden, jongeren, ouderen, begunstigden van sociale bijstand, 
zieken en invaliden). In Zweden wordt bijzondere aandacht besteed aan langdurig werklozen. De 
autoriteiten moeten hun binnen een bepaalde termijn een activiteit aanbieden. In Denemarken 
werden flexibele banen voor invaliden opgezet. Het betreft beschutte banen met andere dan de 
collectief overeengekomen loonvoorwaarden. De werkgelegenheid wordt beschouwd in de ruime 
zin en omvat niet enkel ‘gewoon’ werk, maar ook elke economische activiteit ten gunste van de 
samenleving.  

Wat betreft oudere werknemers, werden opleidingsplannen voor de actieven van 40 tot 50 jaar 
opgezet om hun inzetbaarheid te vergroten en het voortzetten van hun activiteit te stimuleren. 
De hoge indienstnemingsgraad van de werknemers van 55 jaar en ouder geeft de doelmatigheid 
van dat soort maatregelen weer. 
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Grafiek 81 – Indienstnemingsgraad van de werknemers van 55 tot 64 jaar 
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid, 2015) 
 

 
 
Bron: OESO. 
 
 

De OESO verricht ramingen van de indienstnemingsgraad van de werknemers. Die wordt 
benaderd aan de hand van het percentage werknemers waarvan de duur van de werkgelegenheid 
minder dan een jaar bedraagt. De Scandinavische landen laten een beduidend hogere 
indienstnemingsgraad optekenen dan België en zijn buurlanden: hij is in Denemarken tweemaal 
hoger dan in België. Die verschillen tussen de landen zijn nog meer uitgesproken voor de groep 
werknemers van 55 tot 64 jaar. Voor die leeftijdscategorie is de indienstnemingsgraad in 
Denemarken viermaal hoger dan in België. 

Er zijn tal van belemmeringen voor de indienstneming van oudere werknemers. In België is de 
stabiliteit van de werkgelegenheid zeer hoog. De noodzaak om van baan te veranderen is dan ook 
geringer. De transities van werkloosheid of inactiviteit naar werk zijn er ook minder frequent. De 
geringere deelname van werknemers aan opleidingen beïnvloedt doorgaans ook hun 
inzetbaarheid en hun mobiliteitsmogelijkheden, aangezien ze ‘vast zitten’ in hun huidige job. 
Werkgevers staan ook terughoudend tegenover het in dienst nemen werknemers na een 
bepaalde leeftijd, want het beeld dat erdoor wordt opgeroepen is er een van een afname inzake 
flexibiliteit, aanpassingsvermogen en productiviteit. Oudere werknemers zouden derhalve 
moeten opboksen tegen stereotiepe beelden die hun toekomstige werkgevers en de samenleving 
in het algemeen van hen hebben. Bovendien remt ook het loonprofiel doorgaans de 
indienstneming af. 

Om de stereotypes te bestrijden en een mentaliteitswijziging m.b.t. de leeftijd van de 
werknemers tot stand te brengen, werden in diverse landen bewustmakingscampagnes opgezet, 
met name in het licht van het Europees jaar 2012 van actief ouder worden (zie HRW, 2012).  

Er werd voor 2016 en 2017 gestart met een nieuwe Europese campagne ‘Gezond werk, voor alle 
leeftijden’. Ze wordt gecoördineerd door het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid 
op het werk (EU-OSHA), dat, ten behoeve van de bedrijfsleiders, de werknemers en de 
verantwoordelijke personen van human resources, op zijn website argumenten aanreikt over het 
nut en de haalbaarheid van beter rekening te houden met de dimensie ‘leeftijd’ gedurende de 
gehele beroepsloopban.  

Uit enquêtes blijkt dat maar 12 % van de werknemers in Europa op de hoogte zijn van de 
maatregelen of de programma’s op de werkplek om oudere werknemers te helpen actief te 
blijven tot de pensioenleeftijd. 
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Het bijzondere aan die nieuwe campagne is dat eender welke onderneming haar eigen 
bewustmakingscampagne kan opzetten, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de ter 
beschikking gestelde online instrumenten (bijvoorbeeld een vragenlijst over de noden, in functie 
van de kenmerken van het personeel) en men zich kan laten leiden door initiatieven van andere 
ondernemingen in de diverse Europese landen. Vervolgens wordt het initiatief in kaart gebracht, 
met de resultaten en de succesfactoren ervan. De overheid en de socialprofitinstellingen kunnen 
eveneens eraan deelnemen (voorbeelden: een gemeentebestuur, verscheidene diensten voor de 
hulp aan personen, enz.)20. 

Dat de werkgelegenheidsgraad van de 55-64 jarigen in de noordse landen hoger is, draagt ertoe 
bij  dat anders wordt aangekeken tegen werkende ouderen en dat de normen geëvolueerd zijn. Er 
wordt een meesleepeffect voor de gehele arbeidsmarkt opgetekend.  

De beleidsmaatregelen teneinde de stimuli om langer te werken te versterken, waren in de 
noordse landen succesvol: de wettelijke pensioenleeftijd voor de rustpensioenstelsels werd 
verhoogd en zal in de toekomst worden aangepast aan de stijging van de levensverwachting, 
terwijl ook de vervroegde-uittredingsregelingen nagenoeg volledig werden afgeschaft. Zo zal de 
pensioenleeftijd in Denemarken tegen 2022 geleidelijk worden opgetrokken tot 67 jaar. Het moet 
worden opgemerkt dat de rol van het wettelijk pensioen, welk in de noordse landen universeel 
toegankelijk is, geringer is dan die van het wettelijk pensioenstelsel in België. Met andere 
woorden, de pensioenen van de zogeheten ‘tweede pensioenpijler’ en de met tegemoetkoming 
van de werkgevers gefinancierde pensioenen, zijn zeer belangrijk, vooral in Denemarken en 
Nederland, maar ook, zij het in geringere mate, in Zweden en Finland. Die gekapitaliseerde 
pensioenfondsen zijn vaak een veel grotere prikkel om langer te werken dan het wettelijk 
pensioenstelsel, dat in die landen steeds meer beschouwd wordt als een algemene maar 
minimale basis. De actuariële neutraliteit is directer in de gekapitaliseerde pensioenstelsels: 
aangezien veel plannen conform het type ‘defined contributions’-regeling zijn, komt een kortere 
beroepsloopbaan tot uiting in minder pensioenrechten en een langere loopbaan in meer rechten. 
Het belang van de bedrijfspensioenen houdt evenwel ook nadelen in. Een ‘tweede pensioenpijler’ 
aanbieden is minder eenvoudig voor kleine en middelgrote ondernemingen, ook in de noordse 
landen. In de noordse landen werden nagenoeg alle vervroegde-uittredingsregelingen stopgezet. 
In het algemeen bestonden die regelingen erin een werkloosheidsuitkering/pensioenuitkering te 
combineren met een toeslag ten laste van de werkgever. De toegang ertoe werd bemoeilijkt, door 
het optrekken van de loopbaanvoorwaarden om ervoor in aanmerking te kunnen komen en door 
ze financieel minder voordelig te maken, hetzij rechtstreeks (door een vermindering van het 
bedrag van de vervangingsuitkering), hetzij onrechtstreeks door de impact van de keuze van dat 
type regeling op het toekomstig pensioen te vergroten (aanzienlijker afname van de 
pensioenrechten dan voorheen). 

In vergelijking met de in België geldende situatie, werd de ziekte- en invaliditeitsverzekering in de 
noordse landen en in Nederland minstens tot de jaren 2000 vrij verbreid aangegrepen als een 
mogelijkheid tot vervroegde uittreding. Ook aan die mogelijkheid kwam een einde (cf. paragraaf 
3.4 van het thematisch gedeelte), ten eerste door een strikter toezicht op de toegang tot het 
stelsel van invaliditeit (afzonderlijk stelsel voor zware invaliditeit in vergelijking met minder 
problematische gevallen, strengere medische controle, vermeerdering van de administratieve 
formaliteiten om de verzekering te genieten zowel voor de begunstigde als voor de werkgever, 
enz.), ten tweede door het responsabiliseren van de werkgevers, via het optrekken, in sommige 
landen, van de sociale bijdragen naar gelang van het percentage zieken bij het personeel 
(‘experience rating’), ten slotte, door meer aan te zetten tot werkhervatting, bijvoorbeeld door de 
financiële vallen te corrigeren en een combinatie van inkomens uit arbeid en een 
invaliditeitsuitkering toe te staan, door het opvoeren van de steun aan ondernemingen om 
aangepaste arbeidsplaatsen aan te bieden, enz. 

                                                             
20 Website : https://healthy-workplaces.eu/fr/business-case-sustainable-working-life. 

https://healthy-workplaces.eu/fr/business-case-sustainable-working-life.
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Finland en Denemarken hielden ten opzichte van werknemers aan het einde van hun loopbaan 
een veel soepeler beleid aan dan Zweden, wat minder goede resultaten in vergelijking met dat 
land kan verklaren. De wettelijke pensioenleeftijd heeft eveneens een weerslag op de lengte van 
de loopbanen van de werknemers. Alle onderzochte landen hebben besloten de leeftijd om een 
volledig pensioen te verwerven, op te trekken (de hervormingen verlopen geleidelijk en naar 
gelang van het land schommelt de leeftijd tussen 65 en 67 jaar, in sommige gevallen gekoppeld 
aan de levensverwachting), teneinde de werknemers ertoe te nopen hun pensioneringsdatum uit 
te stellen. De noordse landen, Duitsland en Nederland reageerden echter sneller dan België, zodat 
de effecten van die beleidsmaatregelen er reeds merkbaar zijn. 

De in de noordse landen gevoerde strategieën hebben een grote draagwijdte; de hervormingen 
van de arbeidsmarkt en van het socialezekerheidsstelsel vonden tegelijkertijd plaats en de sociale 
partners en de ondernemingen werden erbij betrokken. Bij die hervormingen kwamen de 
vakbonden op voor een hoge mate van bescherming, maar steunden ook een actief 
werkgelegenheidsbeleid, spraken zich uit voor een hoge participatie en beschouwen 
werkloosheid voor het individu niet wenselijk. Een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van de werknemers werd aanvaard, met belangrijke verplichtingen tegenover de aangeboden 
rechten, met behoud van de herverdelingsaspecten en met oog voor de gelijkheid van mannen en 
vrouwen.  In  Zweden  is  het  risico  op  armoede  de  laatste  tien  jaar  niettemin  toegenomen  voor  
werklozen en inactieven, maar blijft binnen de norm van de andere onderzochte landen, als 
gevolg van een geringer initieel niveau.  

De hervormingen, ten slotte, worden systematisch beoordeeld en volgens de verkregen 
resultaten gewijzigd of opgegeven. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS 
 
Actiris Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling 
ADS Algemene Directie Statistiek 
ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Bbp Bruto binnenlands product 
Brexit Uitgang van het Verenidg Koninkrijk van de Europeese Unie 
btw belasting over de toegevoegde waarde 
BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 
cao Collectieve arbeidsovereenkomst 
CBD Contract voor bepaalde duur 
Cedefop European Center for the Development of vocational training 
CEPS Centre for European Policy Studies 
COD Contract voor onbepaalde duur  
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
CV Curriculum vitae 
EA eurozone 
EAK  Enquête naar de arbeidskrachten 
EC Europese Commissie 
EC-Ameco The annual macro-economic database of the European Commission 
ECB European Central Bank 
ESCO European Skills/Competences, qualifications and Occupations  
EU Europese Unie 
EU-OSHA Europees agentschap voor de veiligheid en de gezondheid 
Eurofound European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
Federgon Federatie van HR-dienstverleners 
FOD  Federale overheidsdienst 
FOD 
WASO Federale Overheidsdienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
Forem Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi 
FSO Fonds Sluiting Ondernemingen 
FPB Federaal Planbureau 
HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
IAB Internationaal Arbeidsbureau 
IAO Internationale Arbeidsorganisatie 
ICT informatie- en communicatietechnologie 
INR Instituut voor de Nationale Rekeningen 
ISCED International Standard Classification of Education 
ISCO Internationale standaard beroepen classificatie 
ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic Activities  
IT Information technology 
KBO Kruispuntbank van ondernemingen 
Myria Federaal Migratiecentrum 
NACE Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten van de Europese Gemeenschap 

NACE-BEL 
Statistische nomenclatuur van de Economische activiteiten in de Europese Gemeenschap 
(Belgische versie) 

NAR Nationale Arbeidsraad 
nb niet beschikbaar 
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NBB Nationale Bank van België 
NEET Young people neither in employment nor in education and training 
NUTS Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
nv Naamloze vennootschap 
NWWZ Niet-werkende werkzoekenden 
O&O Onderzoek en Ontwikkeling 
OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
p.m. pro memorie 
PC Paritaire comité 
PDOS Pensioendienst voor de overheidssector 
PIAAC Programme for the International Assesment of Adult Competencies 
POD Programmatorische overheidsdienst 
pp procentpunten 
r raming 
R&D Research and Development 
RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 
RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
RVP Rijksdienst voor Pensioenen 
SES Structure of Earnings Survey 
SOC Standard Occupational Classification System 
STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics 
UNIZO De Unie van Zelfstandige Ondernemers 
UVW Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
UVW-WZ Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VOP Vlaamse ondersteuningspremie 
VTE Voltijds equivalent 
vzw Vereniging zonder winstoogmerk 
WDN Wage Dynamic Network 
WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 
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LANDENLIJST 

AT  Oostenrijk  
BE  België  
DE  Duitsland 
DK  Denemarken 
FI  Finland  
FR  Frankrijk  
NL  Nederland 
SE  Zweden  
 

DE GEWESTEN IN BELGIË 
 
BRU  Brussel  
VLA  Vlaanderen  
WAL  Wallonië  
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